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అభీజ్ఞాక్ 

శాకుంతలనాటక ము. 

మనకిక క్రై ——ా 

ఇది 

(శ్రీ కాళిదాస వృణితమైన సంస్కృత గృంథమునుండీ 

గద్యపద్యాత్మక ముగా 

“తెనుంగున 

వెన్న పురి శాజథానియందలి దొరతనపువారి కాలేజిలో 

ఇెనుంగుపండితుండుగా నుండిన 

కందుకూరి-సీరేశలింగము చెత, 

రచియింపబడిన ది. 

పప ene 
ఏడవకూరు ఏ 1000 ప్రతులు. 

వెల 12 అణాలు, 





ముదటికూర్పు వీఠిక, 

-ళస్రాా 
ఈనాటకము మహాకవిమైన కాభిదాన్లునిచే రచియింపంబడీనది, 

ఈత(దు విక ర్కమాదిత్యుని యాస్థానక వీశ్వరుంలో నెల్లి ge 

గనుక, Mere క వలపు కి యిప్పటికి రమారమి చెందు వేల 

సంనపష్పెరములు కానచ్చినది. ఇదిసంస్కృతనా టకములలో బహూుుసురా 

తనమయినది. Se నాటకములలభో నొక్క-_ మృచ్చక టిక 

మాత మె దీనికంకు పా చీనకుయినది, సంస్క ృతకవిసార్యభాముండని 

యెల్ల వారిశేతను క శాభిదాసునిగాసి, ఒక్క_హిందుస్పలు 

మాతృ మేకాక నాగరిక గే సరులయిన యూరపుఖండపండితులు సహి 

క. నాటక రాజ మని ట్ ఇారవీంచు శొకుంతలనా టక 

మునుగాని, నేనిష్ఫు డిచ్చట భాఘుంపనలసిన యావశ్యేకములేదు. 

గీరాణభావలోంల MT కటు నెల్ల సరో్యోత్కలృప్ట మయిన యూ 

య భబిజానశాకుంగలమును రసవంతేముగా నెలిగింపటల సయ పా 

నావద్ద లేనిసంగతి పూర్ణ ముగా నెణిగినవాడ నయ్యును, అట్టి నాటక 

మును జదివినమాందట దానిని తెలిలింపనలయునని నామనస్సులో 

ఫుట్టినబుద్ధిచాప పలమును మరలించు కో నేక నాశ శీని పిచారింపక సాహా 

సము చేసి యీామహో కార్య ముస కారంభించినాండను. ఒకవేళ జనుల 

కపు స్తగము తో. ముక యున్న యెడల, ఇందు నాకల్బన 

మేమియు లేక సరగ్టిమును కాళిడాసునిబే యగుటనలస నామహాోకనిని 

మెచ్చనలయునేకాని నన్ను న్హాఘీంపనలసినపని యెంతమా త్ర, మును 

లేదు. బట్టని నాలోపమునలన తిన్నలూా ను .డనివిషయముల కెల్లను 

కాళిదాసునే యు త్తిరవాదినిగాం. జేసి తవ్పించుకొన నెంచినట్టు దీనిం 

జదువువా రెంచయహాడదు. దీనియందుగల దోవములన్నియు నావియే 

కనుక తమ శజేవేని లోపములు కనంబడినవో  పండితజనులు నాయస 

మర్థతనుమన్నింతురని పా ప్రార్టించుచున్నాను, మణియమున్ తెనుగునుబట్టి యే 

కాళిదాసుని రచనానై పే పుణ్యమును నిర్ణయించుకొనక యిది మొక వేళ 
హృదయాహ్రో దకరముగా నుండక పోయినను మూలగ గ్రంధ మత్యంత 

స్ఞాఘాపాతృముగా నుం నునవియే నమ్మి యామహాో కపముడ పకివూూర్ణ 

గౌరవము నుంచుదురని నమ్ముచున్నాను. నేనీ ౫ (గ్రంథమును కొన్ని సంవ 
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త్పరముల, కిందట నారంభించి మొదటి రండంకములనుమా త, మాం 

g కరించి తరువాత కొన్ని కారణములచేత నప్పటికంతటితో నిలిపి 

నాయడను. కాని రెండుమా సముల క్రిందట నామ్మిత్కులు కొంద ౫ీనాట 

కమును నెనుగున నాడుట యుచితముగా నుండునన తెలిపినందున, 

అందుసిమి తమయి మరల పనిపూని తక్కి_.నమయైదంక ములను కొంత 

తొందరగా  వాయవుసినవాండ నై నాండను, అప్పడు మొదటి 

రెండంకములను కొంచెము కఠిన లిశో త్ససినను నాటకమాడు 

నప్పడందణుకుకు జెనియుట యక్యంతావశ్యకమెను నఖిప్కాయముతో 

స. మిక్క_.లి సులభముగా వాసినాండను,. న) 

(గ్రంధి మాను డౌనింగించుటలో బహూ ప తులనుజూచి మొట్టమొదట 

నన్ని పృతులలో నున్న విశేపూంశములనన్నిటిని జేర్పవలయునని యెంచి 

[సు ద్వితియాంకములయందు కలకతా (వృతియందుంగల యధీక 

న్లోళములనుగూడ చేర్చితివిగాని, తరువాత nme నట్టివి వృవీ. 

_ప్రములుగాః గానంబడినందున తరువాత సట్ట వానిని వదలి'వేసి బహు 

సృతులయం దున్నరీతినే తక్కి_నభాగమును _ తెనింగించిన వాడను. 

నాకు లభించిన నాలుగుభిన్న'దేశ్న పృతులయందును కొన్ని భాగములు 

భిన్న భిన్న యులుగానుస్నవి. అటునంటి స్థలములలో నాబుద్ధి “క్రీవారము 
సరసముగానున్నట్టు శోంచిసదో డాని ననుసరించి. తెనింగించుచు 
వచ్చినాండను. విద్వాంసులు దీనియందలి లోపములను గనంబటిచిన 

యడల మరల ము దంచు నవ్వుకు వందనపూర్వుకముగా సనరిం చెదను, 

రాజమె య | కందుకూరి. పీ రేశలింగ ము, 
ది ౨౫ అకోబరు ౧౮-౮౩ నం]. 

" | 
మూడవకూమ్బు ప్ప షక్ర, 

నేసీనాటకమును అెనింగించి ౧౮౮౩ వన సంవత్సరాంతమునంద 

మొదటసారి మరి కలం నాలను. ఇది ౧౮౮౯ వ సంవశత్సరమునంద 

రెండవసారి మ్మ ద్రెంప ౦పంబడ్నది. ఈసా3పు సకమునందు వాల గ భాం 
జ్ త క్ సారముగా నక్క_డక్క_డం గొన్ని మార్పులను జేసియున్నాండను. ఇంకనై 

ననుదెలుంగువారుద్నియం దధికాదరమును జూపుదురినినమ్ముచున్నాన 

రాజవమహేం ద నరము. 

దయ ఏప్రియల్ Gort; రొందుకూ3 క్ శవ్షని గమనము. 



గ స త ములు. ఈనాటకమునందు చ్చువాతి, లు 

మువ్యుంతుండు__క ధానాయకు(డయిన ఫూరునంశపురాజు, 

మౌథవ్యుండు._ రాజునకు "వేడుక చెలికాడు. 

కణ్వు:డు___శకుంతలకు "పెంపుకుతం చ్యెయగు మహి, 

వె ఖాససులు___క ణ్వ్వాశమ సాంతమునందలి బుషుము, 

జార్జి రవు! నుక జ్వత్ షు కు, 

భారద్భతుంశు. క ఇపశిషు మ 

మెత్రావసువు... రాజు బానమజుంది ; అఆరతుకభటాధిపతి, 

రె వతకుయ.___ గాజద్వార పాలకుడు. 

కరభకరుశు__రాజుతిల్లి పంపిన భటుడు. 

సోమరాతుండు__రాజపురోహితుండు. 

జానుకుయు_.__అర కు క భటుడు, 

సూచకుండు.___ఆరక్షుక భటుడు, 

వాతాయనుండు.___లఅంతః పురదా్య్యరపాలకు6 కు, 

మాత లిం ద సారథి, 

భరతుండు..__దుష్యంతుని హా 

కళ్యపుండు__మరీచిపు త్రుండగుముహ ని 

కుంభీలకుండు.___ బె స్త్రవాండు. 

శకుంతల కథానాయిక యగు దుష్యంతుని భార్య, 

అనసూయ. శకుంతల చెలిక తే, 

ప్రయ:నద__శ కుంతల చెలిక తే, 
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ఇగజొతవమి_ ఒకి నం తాపన బృ]: 

వసుమతి... దుష్యంతుని మొదటిభార్న్ష. 

సానుమతి శకుంతల చెరియెన యప్పర స, 
qq 

తరిలిక__వసుమతి పరిచారిక, 

చతురిక ____.రాజఖుపరిబ్యూరిక. 

పర భృొతిక ఆట్ ద్వాసవనపాలకురాలు. 

మధు కరిక ___ఉద్యానవనపాలకురాలు. 

అదితి. కశ్వ వునిభార్య. 

సువ త__.__ ఒక తాపస,కీ,,, 
ఇ అణు తై) 

వీరుగాక సారధి మొదలగువారు మటికొంవరు వత్తురు. 



(శ్రీ 
అఖభిజాన 

రా 

శాకుంతల నాటకము. 
_ త్రత్రకొ 

TE 
mes 

నారదః 

ళ్ ఎయ్యాది యాద మా నజునిసృృకి, హవ్వము నేది తాలుక చా 

నెయ్యది సోమయాజి మణి యేయవి శాలవిఫాగ మిచ్చు నెం, 

చెయ్యది తాల్ని శేబ్దగుణ 'మెలైడ నుండును, పాతుభూతవమూా 

నెయ్యది సరిభాతముల, bee సాణము వాణికోటి కెం, 
త శ్వుం గ్ ఖు. భద ముల్. 

సూ త్ థారుండు.___(నాందియైసతరువాత వెరనంక జూచి) ర్స్ వీ! 

అలంకరించుకొనుట పూర్ణయుగానై నపకుమ నస్క నీ విటు రమ్ము. 

నటు (ప్ర, నేశించి) అయ్యా ! ఇదిగోనచ్చితిని. నే వేనియోగ 

మును జేయనలయునో చేనర యాజూావింతురుగాగ ! 

సూత్క.__పని ! ఈసభ విదాంసులణో నిండియున్న ది. ఇప 

డు మనము కాళిచాససుచేతల గొతణా రచియింపణబకిన య ఖిజూన 

సాకుంతేల మనునాటన్ ముచేత వీకని  చేవింపదగును. కాయబట్లె స 

భానముగా దాని అ , యోగమును నడపవలెను. 

నటి చక్కు లా నాడుటయందు సమర్ధులైన తమ కేతోపము 
ను రాదు, 

సూ తృ పీస్ ! నేవు నీతో సత్యము పలి కెదను. 
గీ తలప నాదు వృయోగకాశలము మంచి 

దంచు బండితుల్ సంతోషమందునజకు ; 
సెంతెయు. బవీణు లగు వారిహృదయ మైనం 

జూలనమ్ముక మిడ్ల దాత్శశ క్రయందు, 

నటి___(వినయ ముతో) ఆదియట్ట' దే, తరువాత జేయందగినపని 
నిప్పుడు బేవర యాజ్ఞాసింప వలయును, 



రి అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము. 

నూరే ఈ సభ వార్ కర్తరంజననునకంకొ మతయొకటియీమున్న ది? 

టి... ఇయ నేనిప్స డేబుతునునిగుజించి పాటపాడుదును ? 

సూత్త___పీనీ ! ఇంతకుముందే వచ్చినదియు భోగములకుం దగి 

న యీ స మ్మసమయమునుగూర్చియే పాడనలెను. ఇప్పుడు-- 

. పోయిగా స్నానములుచేయ ననువుపడుచుం 

చాటలసుగంధభయుతేవనపవన మమర, 

సులభముగ నీడలను ప స గలిగి, 

దినసముఖు రమ్యమగుంజూల( చవరలందు. 

నటి ఆలానే. (అని పాడుచున్నది.) 

2$ 

1 (భృమరముల చేత. జుంపింపంబడియు, నింత 

మృదున్రలగు శీసరంబులతుదలు కలుగు 

నలశిరీషపుప్పంబుల నతులదయను 

జెటునలు థరించుచున్నారు శిరసులందు. 

స్మూతృ._పీనీ ' చక్కంగాం బాడితివి! అహా! రంగ మంతటను 

మనస్సులు రాగమందు6 దగులం జి త్తిరున్రనలనున్నది ! కాంబట్టి యిప్పు 

డేనాటకము నారంభించి నీ£ని సంతోష పెట్టుదము ? 

నటి___టఓీయీ ! వ మనువెరుగల యపూర్య 

నాటక పృ యోగముచెత వ్యవహరింతమని మొదటనే యాజ్ఞ యిచ్చి 

యున్నానుగడా ? 

సూత ___$ఓనీ! చక్కంగా మ దెచ్చితివి ! ఈడీ ణమున 

నేను వముజుచిపోతినిసుమా ! ఎందుచేత నన. 

గ్, రమ్యమగు నీదుమృదుగీత రాగమునను 

బలిమిమెయి సమాకర్షి ంపంబడినవాడ ; 

లీల నతివేగవంతమా లేడిచేత 
నకిగ దుష్యుంతనృపుం డీడ్వంబడినయట్లు. 

ఇది ప్రస్తావన. 



(శ్రీ 
అస్! 

స్తా 

శా కురులే రగా టు క హరః 
Vale న్ వ ఇ GIN 

క Fa మ ts 

fa న ల i Su క 7 

ప భనమాంక ము, 
(|) 

రింగము.____క శాస్ర స్ట్ (స మారణము 

[విల్లును అమ్మును, 'కేలందాలిచి, గధముపె నెక్కి.) ఒకణంకనుదణుముచు 

సారధితోడంగాడ దుష్యుంతమహాో రాజు ప్ర వెశించుచున్నా(డు. 

సూతు(కు_(రాజునంకను, మృగమునంకను, జూచి) దేవా! 

గ్, అమ్మగ మును, నధిద్యశ్ రాసరంబు, 

గరిమున భరించు మిమ్మును, గాంచ నాకు, 

య జ్జ్ఞమృగమును వెన్న ంకియరుగునటి 
6 ఉట 

యలవినాకపాణిని గన్నయట్టయ యె, 
౧ ర 

రాజు... సూతుండా ! మనల నీసారంగము బహుదూరముగొని 

వచ్చినది. చూడు. అది మజియిపుడును___ 

వ. నడిం బజతెంచువేచెసం బల్మణు మా శృెడ వెట్టి నాాచుతుం, 

గడు శరవాత భీతి. దనకాయము ముందుకు. గుంచి, యెంతయుం 

బడలిక నోటినిందెజచి, మార్షమునిండ సగంబుతిగ్నాద 

ర్భులు పడ, మింట చాలికు ధరం బదమూనక, "పద్దదా(టులన్ , 

(విస్మయముతో) ఆ! ఏమిది! ఎంతవేగముగా వెంబడించు 
3 ్న వు ౬ 3 న | చున్నాను, ఇంతలోనే యది కనంబకుట (సృయత్న సాధ్యమయ్యెను! 

సూతు____బేవా! నేల మిట్టపల్లములుగా నున్నదని గుడ్డా ముల 

పగ్గములు బిగియంబట్టి రధవేగము మందమునొందిం చితిని; అందుచేతనే) 

మృగము నున కెడమయినది. ఇప్పుడు మనము సమ్మప, దేశమున. జను 
చున్నాము కాంబట్ట చేవరకది లభింపక పోదు. 

ల్ల 



10 లా. శాకుంతలనాటకము. 

రాజు. అట్లయిన బగ్గ ముల సడల విడువుము. 

సూతు___ దేనరవా రాజ్ఞాపిం చినట్లకావిం చెద. (అని రధ పేగము 

నిరూవించి) దేవా! ఇప్పకుమాడుండి ! మూాదుండి! 

డ్, పగ్గముల నృడల్యుకును, వాజాబు మేనులుసాంచి పాజాడున్ 

నిగ్గగు చామర్శాగ్య ములు నిశ్చఎత న్షహియింపంగాం జెవుల్ 

దిగ్గన నిక్క.ంబెట్టి తమలేవినధూళికి నంటరాన్నివె, 

బెగిలిపాఖునామృగము వేగముసై (పక కూడ బాజునాన్. 

రాజు (సంతోషముణో) నిజముగా నీహారులు సూర్వాశ్వే 

ములను హరిణములను మచి వరుగెతుచున్న వి, 
అం. 

Q 

గ. ఏది కడుజిన్న డె యుండు నిష్పుడదియ 
QQ. eo 

శణములతోపల గొపు బె శకానిపించు ; స్త 0 

నేది సడుమను చెకముండి యసంగుచుండు 

నదియు నొకటిగాం గలిసియున్నట్ల తోంచు ; 

గాట్ కృతి చేతను నెయ్యది నక, మగునా 
Ye ee 

సరంగ నయ్యది సమ చ*ేఖవపనె యుంకు ; 

దూరిమిడి చేరువిడి యని, తేడనడిని, 

నిర్ణయింపంగ రా "దేకనిమిషమున నె. 

సూముండా | వ్తదిగో వారిణంబును మర ణంబునొందించు చున్నా (డం 

జూడుము,. (అని పింట బాణమును సంధించుచున్నా(డు.) 

( చెంలోనుండి) ఓటఓాహాోూ ! రాజూ! ఇది యా, శృమమృగ ము. 

చంపందగిసదికాదు. చంబ6.దగినదికాదు. 

సూతు (ఆనంక (జూచి యూాలకించి) "దేవా ! ఇదిగో బాణ 

వాతదూరముననున్న  యీసొారంగమునకును మనకును నదుము 

నెన్సరో జడదారులు వచ్చుచున్నారు. 

రాజు___(తొట్రుసాటుణ్ ) అట్లయిన గుజ్జములనిలుపుము. 
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సూతు...ఆలాగసననేె, (అని రధము నిలుపుచున్నా.డుగ 

[అప్పు డిద్దజుశీష్యులతో వె ఖానసముని పృవెశించుచున్నా డు. ] 

వెఖా__(చేయె త్రి) రాడా! ఇది మాయా శృేమమృగము. 

చంపకు చంపకుము. 

గీ, వలదు వల డభబాణంబు నదల(బోకు 

మృదువయినయోాకిరి ౦౦బు మునిమో6ద, 

దారుణంబుగ మండెడుదహాన%ఖసు 

వఏిరులమొ తంబుమో6దను విశుచుసట్లు. 

గ్, వ్యజ్కసారంబు నిగితనిపాతఘోర 

మటివీమారణంబేడ ? యక్క_టకట ! 
లు ౧ 

యంఎసివమూాడంగ నత్యంతేతరళమైన 
Qe 

యీాహరిణసోతజీవితం బిదియు నేడ ? 

అ కాన నిప్పుడ, మనుజేంద్భ! కార్ముక మున. 

జక్క్_.సంధించినశరంబు సంహారింవు ; 

ఆర్తులనుగావ6 బుట్రినయట్టినిదు 

శరము సిరపరాధులమి6ద6 జనలందగునె 1 

రాజు.___ఇదిగో ! ఉపసంహారించినాండ. (అని చెప్పినట్టుచేయా 

చున్నా(డు.) 

వై ఖా (హర్ట ముతో) ఇది పూరువంగ వ్ర దీపకుండవగు నీకే 

చులినది, 
గా 

కొ, ధరం బూరువంన జుండగు 

దొరకుం దగు నీక యిట్టిదొడ్డ గుణంబుల్ ; 

మరినీవు. బడయుమిటువలె 

ము కథల తున్ 1 వరిగుణ లుగలుగుచ క్క ర్రిం బ్యుత్ర్తున్ 

శిష్యులు__-(చేతులెత్సి ) తప్పక చ (క్రావ రి యగు కొడుకుం బడ 

యుదువ్రగాత ! 



12 అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము. 

అధ అప 9 రాజు.(|పణమిల్లీ) భూసు రాశీర్వాదముం జతి గృహించినా(డ, 

వెభా_ రొజా! మేమిస్పడు సమిధలంబేర బయలుచవేణి 

నారము, మాలినీతీరమునం గులపతులును మాగురువులును నగుకణ్బ 

మహామునోల యా గ్రోనుమిడె కాన(బకుచున్న ది. కార్యాంతరభంగం బు 

వాటిలకుండునేని, అందుబ, వేశిం చియతిథిసత్కా_రంబు.[ కొనందగును. 

గ్, పుణ్య దములును నిర్విఘ్న ములును నైన 

యలతపోధనానుస్థానములను జూచి, 

జ్యాకిణాంక మొోభుజమె కౌ యరసి యింత 

దవ్వు రవ్నీంచునది ? యని తనరంగ(లవు. 

రాజు.-కులపతులగు క్ర జ్వృమహర్తు వీపు డ్మాశృనముముననే 

యున్నారుక దా! 

వెఖా__ లేరు. అతిథి సత్కా_రార్థము తమకూ(తు శకుంతల 

నియోగించి, యామెయొక్క_ (పృతికూల దేవతం బృిశాంతినొందించు 

నిమిత్తము వారిప్పుడే సోమతీర్థమునకుం బోయినవారు. 

రొజు. కానిండు ; అమెనేకాం చెద. ఆమెయెన నాభ క్రి నమ్మ 

వార్షిక విన్న వింప(గలదు, 

వెఖా__9(క మేము మాపనికింజనియెదము. 

(అని శిష్యులతో యాడ నిష్క్రమిం చె.) 

రాజు---సూతుండా ! అశగ్రంబులందోలుము. పుణ్యా శృామసంద 

ర్శనంబున మనగా, తృములం బవ్మిత్మేము గావించుకొందము. 

సూతు.___ దేవర యాజ్ఞాప కారము చేసెద, 
g(U 

(కని రథమును వేగముగా దోలుచున్నాండు) 

రాజు.....(అంతట. గలయంజూచి) సూతుండా! ఇది చెప్ప 

కున్ననుు తసోవనముమొక్క_ పరిపూర్మతయని తెలియనచ్చుచున్నది! 

సూకతు._..ఏలాగున ? 



పృథమాంకము. 18 

రాజు. నీన్ర మాడవాయేమి ? ఇదిగో 

నీ చిలుక తొజ్తల కందున్రలనోళ్ళనుండి ని 

వ్వరిధాన్య ములుజాణెః దరుల కింద, 

నింగుదీ ఫలముల నిందందునూటేన 

పొలుపు. బెల్పెడు నూనెగలుగుశిలలు, 

విశాాసమునం బేసి వింతశబ్దముసై చి 

'మెదలకనిల్చె నీమృుగచయంబు, 

వల్క_లాంచలములవలన జాజీనవారి 

ఛారాంకితము లేటిడారు లొ, 

పవనా ప్రిగదలు కాలువవీటందడిసిన 

మూలంబులనునొప్పె భూరుహూములు, 

శ్ మ్ముకొన్న ట్లియాజ్య ధూమమ్యూ చేత 

జగురుటాకులరాగంబు చెన్నుమాసె; 

కుశలుకోనసినకోనలం నొంకులేక 

మేసెడుం గురంగతాబముల్ మెల్లమెల్ల. 

సూత్రు___సర్వమును సరిగానున్న ది, 

రాజు (కం చెముదూరముపోయి) సూతుండా! తపోవన 

వాసులకు వాధకలుగరాదు. రథ మిక్క_డనే నిలుపుము, నేను దిగి 

యదను, | 

సూతు___పగ్గములం బట్టినాండను. ఇంక చేవరదిగవచ్చును, 
రాజు (దిగి తనవెపషముంజూచుకొన్సి సూతుండా ! తపోవనం 

బులకుం బోవునపుకు వనయవేవంబులతోడనె చనవలయునుగచా ? 

ఏనింబట్టుకొమ్ము. (అని ధనుస్సును, అభరణములున్ము సూతునిచేత 

నిచ్చి) నెనా శృమవాసులంజూచి మరలి వచ్చునంతలోన గుజ్జములం 

గడుగుము, 
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రాజు... (నడచి యిటునటుంజూచి) ఇదే యా శృమచ్వారము ; 
లోనికింజనియెదను. (పృ వేశించి నిమి త్రమును సూచించి) 

గీ, ఇది (వృశాంతమహౌయాశ్ళమపదము చూడ ; 

నదరెడు భుజంబు ; ఫలమెట్టులొదవు నిందు ? 

అ ట్రనంగనేల ? భాగ్యంబు లమరనున్న 

కాలమందు, సరల; మార్గములు గలుగు, 

(తెరమటు(గున) నెచ్చెలులారా ! ఇక్కడ ఇక్కడ, 

రాజు._..(చెవియిచ్చివిని) ఇదిగో సమిీపమునం జెట్లచాటునకు 

దశ్నీణమున మాటలవలె వినంబడుచున్నవి. అచ్చటకు. బోయెదను, 

(వెళ్లిమాచి) ఇదె యాతపస్వికన్నెలు తమశ క్రీ కిందగిన నీళ్ల కుండలతో 

లేంతచెట్లకు నీళ్గుపోయ నీవై పునకే వచ్చుచున్నారు. (వారివంకం 

చాలు జూచి) ఓయారా! పీరిదర్శన మెంతమనోహూరముగా నున్నది! 

గ్, అశృమంబున నున్న, నియతివజనము 

లలితమూూ ర్తి శుద్ధాంతదు ర్లభము చూవె ; 

కు"నుగా యెందునేని యుద్యానలతల 

వనలతతె మించవే గుణగణముచేత ? 

కానిమ్ము. నేనీ చెట్లనీడనునిలిచి వీరివ్యాపారముంగని పశ్హైదను. 

[పూర్వము చెప్పినపనియందే (పృవర్తించుచు సఖులతో శకుంతల 

ప్ర వేశించుచున్నది.] 

శకుం._ నెచ్చెలులారా ! ఇక్క_డ, ఇక్కడ, 

అనసూయ చెలియా ! శకుంతలా ! గురువులగు కాశ్ళపులకు 

నీకంకు నీవృతుములే (వ్రీయతరంబులని నే ననుకొనిమెదను. ఎందుచేత 

నందు'వేని, ఈనవమల్లి కాకుసుమకోమలి వగునిన్నాను వీనిపాదులకు 

నీళ్గుపోయనియమి చెను. 
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కకుం__ ఓయనసూయా ! కేవలవితృనియోగ మేగాదు. నాకును 

పీనియెడల సోదరన్నేహ మే. (అని చెట్లందడుపుట నభినయించు చున్నది.) 

న్రీయం__సఖీ ! శకుంతలా ! ఇఇంతదనుక నీళ్ళుపోసిన యా శమ 

వృకుము లీ గ్కీవ్మకాలమునం బుష్సీంచునవి. పుప్బించుకాలము గడచి 

పోయినవృత్తముల కిప్పుడు నీళ్ళు పోయుదము. అందుచే మనకధిక 

పుణ్యము వచ్చును. 

శకుం___ఓ వీ,యంవదా ! చక్కగా నాలోచించితివి, 

(అని మరల జెట్లుదడుపుట నభినయించు చున్నది.) 

రాజు. ఈమె నేలాగున( గణపపు త్రీ, యనుగొందును? (విస్మ 

యముతో) ఓహ ! ఈమె నిట్లా (శృోమధర్మమునందు నియోగించిన 

పూజ్యుండయినయా కాశ్య పుం డుచితాలోచన లేనివాండుగానున్నాండు ! 

గీ. ఈనిసర్ల్షమనోవారం బై నమేని 

ను Ww తపములపాల్ సేయ నొప్పు నిమ్మ 

హరి నీలోత్సలదళమ్మునం చు చేత 

తాం సమిల్లతలను గోయి. దలంపండెట్లు ? 

కొంగాక ! చెట్లమణుంగున నుండియే ఏరి కనుమానము పుట్ట 

కుండ నీమెజాడల( గనిపెట్టుచుండెద. (అని యా ప్రకారము చేయు 

చున్నాడు 

శకుం_...అనసూయా ! వి యంవద దయమాలి సనవల్కల 

మును గట్టిగా బిగించినది. దీనిని సడలింపుమా. - 

అన...ఆలాగుననే, (అని వదులు చేయుచున్నది.) 

ప్రీయం.__(నవ్వుచు) ఇప్పుడు నీగుబ్బల నుబ్బించిన నీయావన 
ల దుర్భావమునే నిందించుకొమ్ము. ఊరకనన్నే లనిందిం చెదవు 1 

రాజు. ఏ యంవద యధార్లము చెప్పినది. 

గీ, పంకుటాకులలోం గప్పంబడినపూవు 
భంగి, నిజశోభ నింతినవాంగకంబు 
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చూపలేదయ్యె, జజుముడి మూపునొజయ. 

గవచనులయుబ్బు మాటువల్క_లముచేత, 

ఏమి? ఈమెశరీరమున కీవల్కు లము తగనిచేయయినను, అలం 

కారశోభం బెంపుం జెందింపకున్న దికాదు. 

చ. నలినము శై వలంబున బెనంగొనియుండియు రమ్యమేయగు౯ ; 

మలినక్ళంకముం గలిగి మంజులతన్వహియించు. జందుు(డు౯ ; 

'చెలువునమిం చె నీజలజన్నే త్సయు వల్క_లధారణంబునళా ; 

తలప సుందరాంగులకు. చాను విభూవణ మేదిగాదిలక౯ా ? 

మణియు నాడెందంబునందు.. 

గ్, క థినమయ్యు మృగావీ కిం గాంతవల్క_ 

లమ్ము రుచిభంగ మిాదయ్యె లవము, వికచ 

కంజములుగ ల్లునల్ళినికి . గంఠ మింత 

నిడువంబడిన కర్క_శవృంతవితతివో లె, 

శకుం ___(ముందునంక (జూచి) సఖులారా ! ఈవాగడ చెట్టు గా 

లిచే+ గదలు చిగురుగేల నన్ను ద్వర పెట్టుచున్నట్టున్న ది. దీనిం గార 

నింతము రండు, (అని యందణు నడుచుచున్నారు.) 

(సీయం__సఖీ ! శకుంతలా! ఇచ్చటనే మతీ నిమిషము 

నిలువుము. 

శకుం..ఎందునిమి త్రము 2 

శ్రీ యం._నీను దాపున నిలుచుటంజేసి యీపొగడవృతీము 

లతతోడంగూడియున్న ట్టు చృకాళించుచున్న ది, 

శకుం సీయంనదా ! ్రిందువల్లనేక దా నీవు 

"వె లివి. 
4... 

యంత 

5 ఖీ అర షి ల్ు రాజు పీయంవడా ? న యమయినను సత్య మేపలికినది. 

ఈ మక్క 
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నీ, కిసలయంబుపగిదిం గెమ్మావి తనరారు ; 

చబావాున్రలు మృదువీటసముల. బోలు ; 

అంగకములనెల్ల నమరెను బరువంబు 

వలపునొలుపందగుచు నలరువోలె. 

అన___ సఖీ ! శకుంతలా ! + వనజ్యోత్న్న * యని నీవు వేరు పెట్టు 

కొన్న యానవమొలిక యిష్పుడు బాలరసాలమునకు సయంవరవభు 

వై నది, దీనింజూచితివా ? 

శకుం..(లతయొద్దకుబోయిమూాచి) చెలియా ! ఆహో ! ఈరము 

ణీయ కాలమును ఈలతాపాదపమిధునమునకు నొంకొరులం గలియుట 

సంభవించినది ! నవకుసుముయావన యీవనజ్యోత్స్న ; పల్టవరాగం 

బున నొప్పి భోగార్టమయినది యీ కోమ్మావిగున్న . 
(అని చూచుచు నిలుచున్నది.) 

(వ్రీయం__(చిజునవ్వుతో) అనసూయా ! ఎందుచేత శకుంతల 
( వనజ్యోత్స్న ' ను దడవుగం జూచుచున్నదో నీవెజటుంగుదువా ? 

అన___నే నూహింపంజూలను, నీవె తెలువుము, 

వీ యం___ఈననజ్యోత్స్న్న య్మేప్యకారముగాం దగిన పాదము 

తోడం గూడినదో య్మాపృకారముగాం దానును తనకుందగినవరునిం 

బొందవలయునని, 

కకుం__(అసూయతో) ఇది నిశ్చయముగా నీకు నీమనసులో 

నున్న కోరిక, (అని జలకొలశమును వంచుచున్నది.) 

అన... ఓ శకుంతలా ! జనకులగు కాళ్యపులచే నీవలెనే స్వవాస్త 

ముతో. బెంపంబడిన మాధవీలత యిది. దీని నృజచిపోతివిగదా ? 

శక్రుం___నన్ను నేను మజతునేని అప్పుడు దీని న్మజతును, 
(లతేనుజూచి) ఆశ్చర్యము ! ఆశ్చర్యము ! చ్రీయంవడా 1 నీకొక్క 

చి యము చెప్పెదను, 

3 
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శ్రీయం__సఖీ ! నాకు బ్రియమేది ? 

శరుం___అ కాలమయినను, ఈమౌాధవీలత యిష్పు డామూాల 

మును మొగ్గదొోొడిగినది, 

ఉభయ...(సత్వరముగా( జనుచు) చెలియరో ! నిజముగానా? 

నిజముగానా ? 

శకుం_.._ నిజము కాదా ? మారు చూడుండి. * 

డ్రీం (నంతోవముతోజూచి): సఖీ ! దీనిశేతనే నీకు నే 

నొక్క _పృతివ్రియము చెప్పెదను. = 

శకుం__నానుం శ, లిపి ర్ యమేది ? 

చీ యం. నీకుః బాణి గృవాణము సమిాపించుచున్న ది. 

శకుం___(అసూయతోో(గూడినట్టుగా) ఇది నీమనసులోని పిచ్చి 

యాూహ. కాబట్టి నీమాట నేను వినను. 

నీయం__సఖీ ! నేను పిహాసముగాం జెప్పుచున్న దానంగాను. 
బది నీకభ్యాణనూచకమయిన నిమి త్తమని పూజ్యులగు కణాషమహార్డుల 

ముఖమువలననే విన్న దానను. 

అను దా వీియంవదా ! 1 అంగుచేతచేకదా శకుంతల యీవాధవి 

లత కంత పే మతో నీళ్గుపోయుచున్న ది. 

ale నాకు దోంబుట్టువు, కాంబట్టి నేనెట్లు నీళ్లుపోయ 

రుండంగలను ? (అని కలశము వంచుచున్నది.) 

రాజు___(మననులో) నాయీమనోరథము దుర్లభ మేమో 
ఈమె కులపతియగు కొణ్యునకు స్వజాతీయయమొన భార్యయందు. బుట్టిన 

శాకుండవచ్చునా + తప్పు దలంచితిని ; సంబేహింప(బనిలేదు. 

గ్, నృపపరి గృవాయాగ్య యోానెల(త నిజము ; 

కాక, నామది నిర్లోప మోశకె నెట్టు 
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దవులు ? నెందు సందేహవస్తువులయందు 

నాత్మగతులె ప్ర పమాణంబు లార్యులకును. 

అయినను, ప్రత్యవముగానే యీమె నెజిం గద, 

కకం. (తొట్రుపాటుతో) నీళ్లుపోయుటశే(ద్రల్లిపడి, యీ 
తుమ్మెద నవమౌాలికాకుసుమమ్మును విడిచిపెట్టి నా నెమ్యామున చాల 

వచ్చుచున్నది ! (అని (భ్రనురబాధథ నభినయించు చున్నది.) 

రాజు... (ఆశమోాజు విలోకించి చేలు! ఈమెవీడయును రమణీ 

యనుగా నేయున్న ది. 

క, ఎందెందు. దిరుగు దుమ్మెద, 

యందం జే బెళుకుటనుల నడగింపు చని 

చ్చం చ్రిస్పెడు బొవు లళుకున 

మందగమన దృష్టివి (థ్రోనుము నేర్చెడునో ! 

(అసూయ కలిగినట్టుగా) 

చ. కదలడుకలి_జెళ్కు_ (గడకన్నుల నంకుదు మాటిమాటికిన్ ; 

పదిగ రహస్యమౌొడుగతిం బల్కె_దు కర్షము చెంతం జేరి 5 బల్ 

ముదమున కాస్పదంబయినమోవిని (గోలెదు శేల్విడల్స ; ష 

ట్పద ! కృతివీవ ; మేమె చెడువారము త త్త్వవిచారమగ్నతన్ 

శకుం. చెలులారా ! నీతిమాలిన యీాతు'మ్మెద చేత బాధిం 

పంబడుచున్న నన్ను రశీంపు(డు, 

ఇద్దణు.___.(చిజునవ్వుతో) ఈతపోవనంబులు రాజుచే రశ్నీంపం 
బడుచుండ, నిన్ను రత్నీంచుటకు మే మెవరము ? దుష్యంతునిం బిలు 

వుము. 

రాజు___(తనలో) బయల్పడుటకు నాకిదియ 'మంచిసమయము, 
(ప్కకాళ ముగా) భయపడవలదు___(అని సగముచెప్పి మనసులో) 

ఇట్లయిన రాజభావము 'నెల్లడి యనును, అన్రలోక ! ఇట్లుపలిశెదను. 
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_గ్రీయం__సఖీ ! నాకు బ్రియమేది ? 

శకుం..అ కాలముయిననుు ఈమాధపీలత యిప్పు డామూాల 

మును మొగ్గదొడిగినది. 

ఉభయ.___(సత్వరముగాం జనుచు) చెలియరో ! నిజముగానా? 

నిజముగానా ? 

శకుం. నిజము కాదా ? మూరు మూడుండి 

(వ్రీయం.__-(సంతోషముతోంజూచి) సఖీ ! దీనిచేతనే నీకు నే 

నొక్క పృలివ్రియము చెప్పెదను, 

శకుం_..నారుం (దబ్రైతివియమేది 2 

చయం నీకు బాణి గృవాణము సమోవించుచున్న ది. 

శకుం_(అసూయతోో(గూడినట్టుగా) ఇది నీమనసులోని పిచ్చి 

యరాహా ,' కాబట్టి నీమాట నేను వినను. 

( యం___సఖ ! నేను పరిహాసముగా( జెప్పచున్న డానంగాను. 

బడి నీక భ్యాణసూచకమయిన నిమిత్తమని పూజ్యులగు కణ్రమహర్షుల 

ముఖమువలననే విన్న దానను. 

అన. డా సీయంవదా ! ! అంగుచేతనేకదా శకుంతల యీమోాధవీ 

లత కంత ప్రేమలో నీళ్లుపోయుచున్నది. 5 

bodes నాకు దోంబుట్టువు. కాబట్టి నేనెట్లు నీళ్లుపోయ 

కుండంగలను 1? (అని కలశము వంచుచున్నది.) 

రాజు. (మననులో) నాయీమనోరథము దుర్గభమేమో ! 

ఈమె కులపతియగు కొణ్యునకు సజాతీయయెన భార్యయందు. బుట్టినది 

శాకుండవచ్చునా ? తప్పు దలంచితిని ; సంచేహింప(బనిలేదు. 

గ్, నృపపరి గృవాయోగ్య యోానెల(త నిజము; 

కాక, నామది నిరోష మోశె నెట్లు 
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దవులు? నెందు సందేహవస్తువులయందు 

నాత్మగతులె ప్ర ప మాణంబు లార్యులకును. 

అయినను, ప ప్రత్యతమగానే యీమె నెతీం గద. 

శకుం..(తొట్రు పాటుతో) నీళ్లుపోయుటచేందుళ్లి పడి యీ 

తుమ్మెద నవమాలికాకుసుముమ్మును విడిచి "పెట్ట నా నెమ్మోమున వాల 

వచ్చుచున్నది ! (అని భ్యమర బాధ నభినయించు చున్నది.) 

రాజు... (ఆశమోాజు విలోకించి) మేలు! ఈమెరీడయును రమణీ 

యముగా నేయున్న ది. 

క. ఎందెందు దిరుగు. దుమ్మెద, 

యందం బే బెళుకుంగనుల నడింపు చని 

చ్చం ద్ర ప్పెడు బొవు లళుకున 

మందగమన దృస్టీవిభ,మము నేర్చెకునో ! 

(అసూయ కలిగినట్టుగా) 

చ. కదలడుకల్కి_ బెళ్కు.(గడకన్ను ల నంకుదు మూటిమాటికిన్ ; 

పదిగ రహస్యమౌాడుగతిం బల్కె_దు కర్గముచెంత జేరి 5 బల్ 

ముదమున కాస్పదంబయినమోవిని గ్రో,లెదు శేల్విడల్ప ; వ 

ట్పద ! కృతివీవ ; మేమె చెడువారము త త్త్వవిచారమగ్నతన్. 

శకుం. చెలులారా ! నీతిమాలిన యీతుమ్మెదచేత బాథిం 

పంబడుచున్న నన్ను రత్న్ంపుండు. 

ఇద్దణు.___.(చిజునవ్వుతో) ఈతపోవనంబులు రాజుచే రశీంపం 

బడుచుండ, నిన్ను రశీంచుటకు మే మెవరము ? దుష్యంతునిం విలు 

వుము. 

రాజు_(తనలో) బయల్పడుటకు నాకిదియ 'మంచిసమయము. 

(ప, కాశముగా) భయపడవలదు___(అని సగముచెవ్పీ మనసులో) 

ఇట్లయిన రాజభావము వెల్లడి యనును, అన్రగోక ! ఇట్లుపలికెదను. 
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శ్రకుం_ ఈదుష్టమట్సదము నన్ను వదలకున్నది. 'మజియొక 

చోటికేగెద. (మణియొక యడుగునడచి నిలిచి చూపులు నిగిడించుచు) 

పో! పో! ఇదియేమి ! ఇక్క డకును వెంటంబడుచున్నది ! 

రాజు..((సత్వర ముగావచ్చి) 

గీ, ఎవండనవుర నీవు ? ముగ్దలౌయీతపసి 

కన్యకల నేచ వచ్చితి కావరమున ; 

దుర్వినీతుల దండించు చుర్వినెల. 
య 

బౌరవుం డేలుచుండంగ భయములేక. 

(అందటును రాజుంజూచి త త్తరపడుచున్నారు.) 

అయ్యా ! ఇప్పుడు వి శేషోప్యద్కవము మజేమియులేదు, 

మా సాయన యీకోమ్మ తుమ్మెద బాధవలన బెగడొందినది. 

(అని శకుంతలం జూపుచున్నది.) 

రాజు(శకుంకలవంక( దిరిగి) చక్క_౮ా దపస్సు వర్గు 

చున్నడా ' 

శకుం._ (సిగ్గు చేతం దలవంచుకొని యూరకొన్న ది) 
౧ 

అన ,._ఇప్పు డలిథిలాభముచేత మతీింతచక్క_(గా నంలుచున్న ది: 

(సియం దేవరవారికి స్వాగతము. (అని శకుంతలవంకందిరిగి 

సఖ ! శకుంతలా ! నీన్రు పర్గశాలకుంబోయి,  పండ్లతోడం గూడం 

బూజా ద్రవ్యంబులం గొనిరమ్ము. ఇంతలో నీయుదకము పాద పృయోళ్ 

నంబున కుపయోగపడును, 

రాజు. ఏమియు నక్క-జులేదు. ఇప్పుడు మాపి య వాక్యముల 

చేతనే నాకాతిథ్యము జరిగినది. 

అన... అట్లయిన ముహూ రృమ్మాత్రము చేవర యీాచల్లనినీడ 

గల యీడాకుల యరంటిశౌట్టు క్రింది “వేదికమిోందం గూరుచుండి యల 

యికొం దీర్చుకోందగునుం 



(వృథమాంక ము. 21 

రాజు. పనిచేసి మోరునునలసియున్నారు. ముహూ ర్తకాలము 

ము 

_సఖీ ! శకుంతలా ! మన కతిథధిసేవయీ య కృత్యము. 

కాబట్టి యిందు. గూర్చుందము, (అని నందణు: గూరుచున్నారు.) 

శకుం....(ఆలోచించి మనసులో) ఇదియీమోకాని యీాయనం 

జూచి తపోవనుబులం గాళానియొకవికారంబునకు లోనయినదానను. 

రాజు... (అందటేని జూచి) కీ ! మోాస్నేహము సమా 

నమయినవయస్సు చేతను రూపముచేశను రమణీయముగానున్నది ! 

చ్రీయం(రహస్యముగా) అనసూయా ! ఈయన యెవరు? 

చతురగంభీ రాకారంబున, మధుర వీ/యవాక్యంబులం బలుకుచు రాజు 

వలె గానవచ్చుచున్నాండు. 

అన___నాకును గొతూహాలమగు చున్నది. ఈయననడీ గదను. 

((ప్కకాశముగా) చేవరవారిమధురాలాపంబులవలనం గలిగినవి శ్వాసము 

తమ్ము. గొన్ని సంగతుల నడుగ నన్ను బే గేయ చున్నది. తమచే నే 

రాజు వైనంళ మలంకో రింపబకుచున్న ది? గసేజేశనుందు జనులు దేవర 

వియోాగమునకుం గుందుచున్నారు ? సుకుమారమయ్యు. నీశరీరమెందు 

నిమి త్రము తేపోవనగమనపరి శ్ర్రాంతిపాలు చేయ బడినది ? 

శకుం__(మనసులో) హృదయమా ! అరాటమున్మానుము. 

నీవడుగ(దల(చినదాని నీయనసూయయీే యడుగుచున్నంది. 

రాజు (మనసులో) నన్ను నేనేమని యిప్పుడు తెలుపు 

కొందును? వలాగున నన్ను నే మజుంగు సెట్టుకోనై_ న నేర్తును ? 

పమయినంగానిము ; ఈ ప ,కారముగా. జెప్పెదను. (ప ,కాశముగా 

పూరువంశ a Nae Rh se 

పంబడినవాండనయి యా Ww మవాసులస (6 [(యానుష్టానములు నిర్విఘ్మ్న్న 

ములుగా నెగడుచుండుటం దెలిసికొన నీధ ర్మారణ్యం బునకు వచ్చి 

నాండను, 
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అన__._ధర్శమార్లమునంజరించు నా శ్ర మవాను లిప్పుడుగ దొ 

రత్సకునిం/గలవాలరై 6. 

కకుం(శృంగారలబజ్ఞ నభినయించు చున్నది, ) 

సఖులు... (ఉభయులయాకారములం బెలిసికొ ని ర హాస్యముగ్భా 

సఖీ ! శకుంతలా ! పూజ్యులగుకణ్వమహోమును. లిప్పు డిచ్చటనుండి 

రని 

శకుం._..(రోవముతో) ఉండిన నేమి? 

సఖుతేమ, పాణతుల్య మైన ధనమొసంగి యీయిలిథిం గతా 

రుని గావింపXలరు. 

శకుం_._సఖులారా ! వేట్ొక్క_శుదియో మనసుననుచుకొని 

గూఢముగా మాటలాడెదరు. మోపలుకు లాలింపను. 

రాజు.మేము నించుక మోానెచ్చెలి వృతాంతము నడుగ 

వచ్చునా ? 

సఖు._ దేవర యిట్లు కోరుట మాకను గవామకదా ! 

'రాజు....మహాోనుభావ్ర(డగు కాశ్యపుడు జాశ్వత (బృహ్మనిష్టుం 

డని (వనిద్ధి. అట్రివాని కెట్లు మోనెచ్చెలి కూంతురయ్యెను ? 

అన... దేవర యాకర్శింపవలయును. _ కౌశికుండనివంశ నామము 

గల మహా పృభావసంపన్ను( డయినరాజర్థి యొక (డు కల(డుకదా ? 

రాజు_కల(డు ; వినియున్నాము. అనంతరము. 

అన. అతడే మాచెలియం( గన్న వాయ. కన్న వారిచే వీడువం 

బడినయీమను బెంచుట మొదలుగా? గల పనులు నిర్వ ర్రించుటం జేసి 

పూజ్యులగుక ణ్వాలును నీమెకు జనకులయిరి. 

రాజు. విడువంబడి*”” యను శబ్ద శృవణముచేతనే "వేడుక 

పొడముచున్నది. మొదటినుండియు విన(గోరుచున్నాను. 

అన... దేవర యవధింపవ యును. పూర్వ మారాజర్షి యుగ 
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తపస్సు చేయుచుండ(గా, దేవతలు భయపడి యానియమమునకో 
విన్ను మాచరింప మేనక యనునచ రం బుచ్చిరి. 

రాజు. దేవతల క్రీపరతపోభయశీలత  యెప్పడునున్న దియే. 

తర్వాత, తర్వాత, 

అన__అంత నత్యంతరమణీయ మగువసంతకాలమున నున్మా 
డమును బుట్టించు నాసెరూపమునుజూచి..(అని సగము చెప్పి లజ్ఞచే 
నూరకున్న ది.) 

రాజు...ఆపయిని దెలియనే తెలియుచున్నది. తప్పక యీమె 

యప్పరస్పంభవయే. 

అన __సం చేహ మేమి ? 

రాజు-_-స్పష్టుమగుచు నే యున్నది. 

క, ఇటువంటిరూప మారయ 

నెటుపుట్టును వు ర చంచ లేశ్షణలందున్ [. 

చటుల ర భాతరళ మగు 

తటిల్లత జనింపంగల బె ధారుణి నెందున్స్? 

శకుం.__(కందు చూచుచు. గూరుచున్నది.) 

రాజు-__(మయనసుళో)ో నామనోరధమున కవకాశమున్న ది. అయి 
నను చెలికత్రెయ చే. బరిహాసముగా నుదడాహరింపంబడిన యీ మెయొక్క_ 
వరవిషయకమెన (పారనను విని నాడెందము సంచేహముచే నాం 
దోళించుచున్న ది ో* 

(వీ యం___(చిజునవ్వుతో శకుంతలవంకోం జూచి, నాయకాభి 

ముఖయె) చేవరవారు మజియు నేమో పలుకం దలంపు గలిగి యున్నట్లు 
కనుపట్టుచున్నారు. 

శకుం(అంగుల్లిచే నెచ్చెలిని బెదరించుచున్నది,) 
రాజు.._నీవు లెస్సగా గనిపట్టితివి. సచ్చరి త శ్ర వణమునందలి 

యవేశ్రవలన మటియు నొక్ప్కశ్న మడుగనలసియే యున్నది. 
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(వ్రీయం..__సం దేహింపవలదు. తపస్విజనులను సంకో చములేక 

యడుగ( దగునుగచా ? 

రాజు--మిోాసఖినిగూర్భ్చియె రాలు గోరుచున్నాము. 

ఉ. ఈరమణీలలామ వృదయేశున కీబడుదాశ 6 గామున్యా 

పారనిరోధి మైన వ (వృతభారము దీనిని బూనియుండునా ? 

చారువిలోచన స. (పృభల సామ్య మువచ్చుకురంగ భామినీ 

వారముతోడ నెవ్పటనె వాసము నిత్యము చేయుచుండునా ? 
గ్రీయం__దేవా! ధర్మా చరణమునందుసహి త మోతరుణి పరా 

ధీనయీ. అయిన నీమెం దగినవరున కీవలననియీ యెప్పుడును దండి, 

సంకల్పము, 

రాజు(సంతో షముతో మనసులో) ఆయనసంకల్నము దుర్హ 
భముకాదు, 

గ. హృదయ ! సాభిలావీవి గమ్మి యింకో నీవు ; 

సంశయనసివృ త్తి యిత్తజి సంభవిం చె 

ననల మని చేని శ్రమియించి తదియె యిప్పు 

డంట(గూడినమానిక్ష మయ్యెంజుమ్ము. 

శకుం__(రోవముతోం గూడినట్టుగా) అనసూయా ! నేను 

వెళ్లెదను. 

= ఎం దూనీమి త్రము ? 

శకుం___ ఈయ సం బద్ధ తు లాపములను వ్రేలు (ప్రీయంవదకథ వూ 

జ్యురాలయిన గొతమితోం జెప్పుటకు, 

అన-__సత్కా_రముం బడయని యతిథి ప్రశస్తు నిట్లు విడిచిపెట్టి 

మనస్నువచ్చినట్లు పోవుట య్మాశృమవాసినులగు నా(డువారికిం దగవు 

కాదు, 

నుం (ఏమి యు బదులుపలుకళ బయలు డేటీనది,) 



ల విస్ (వెథమాంకము 

రాజు... ఆ ! ఎట్లుపోవ్రచున్నది | (కూడంజనంగోరు తనమనసును 

న్ని గృహించి) కాముకజనమనోవ్యాపారము చేష్టలతో నమానమయినడి 
గానే యుండును ! కాన్రననే నేనును 

కొ, మునిపు తీగ వెంటం బడి 

చనంజూచియు నిలుపంబడితి సౌశలీల్యముచే 

త నిపుడ, యిమ్ము గదలకయుC 

జని కమ్మరవచ్చినళ్లై సరిగా దోయయF౯. 

(సీయం.(శకుంతలం బట్టుకొని) సఖీ ! నీవు పోంగూడదు. 

గకుం__(బాొమముడితో) ఎందుచేత ? 

వ్రీయం__నీవు నాకు రెండు చెట్లకు నీళ్లుపోయ నప్పుపడి 

యున్న దానవు. కాంబట్టి నాబుణముతీర్చి మజిపోదున్చుశానిరా, 

(అని బలాత్కారముగో మరలించు చున్నది.) 

రాజు. ఓదయామయూోా ! నాకుంజూడ వృత్తములకు నీళ్లు 

పోయుటవలననే యీమె యలసిపోయినట్టు తోంయచున్నది. జొను 

“దా? ఈమెకు, 

ఉ. కుండనుబూన మూపు లవి (కుం గౌను; హా సతలంబు లెజ్జనైై 

యుండె, వడంక (బొ చ్చెంగు చయుగ్మ మ, మిక్కి లియయ్యె శ్వాసముల్ శ 

నిండెను మోమునందు. జెవినిడ్డ నిరీషమువాడం జెమ్మటల్, 

వెండ్రు,కలుం గలంగ ముడివీడంగగం దా నాకచేత( 'జెర్వుటన్ . 

కావున నీమెబుణమును నేను దీగ్చెదను ; కె కొనుండు. 

(అని చేతియుంగరము నిచ్చుచున్నా(డు.) 

సఖులు(వుచ్చుకొొని నామము ద్రా తరముల. జదువుకొని 

యొకరినొకరు చూచుకొనుచున్నారు.) 
రాజు.మమ్ము వేరువిధముగా భావింపవలదు. రాజపురువుల 

మగుటచే, మాకిది రాజువలన లభించినది, 

4 
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వ్ర,యం.._అందు చేతనే యోాయుంగరము చేనర గేలి నెడంబా 

య(దగదు. తమ మాటచేతనే యూమెబుణము తీరిపోయినది. 

అన___సఖీ ! శకుంతలా ! దయాళువయినయీయనచే, లేక, 

యీామహారాజుచే, నీబుణవివో-చన మయినది. ఇప్పుడు నీవు పోవ 

చు చను, 

శకుం___(మనసులో) నే స్వతంత్ర రాల నయితినేని___ 

(వయం.___ఇంకను వెళ్ల వేమి ? 

శకుం_.ఇప్పుశు నేనేవియు నీయాజ్ఞకు లోంబడియుండ లేదు. 

నాయిష్టమువచ్చినపడు నేనుబోయెదను. 
ల Wey 

రాజు.__(శకుంతలంజూచి మనసులో) ఈమెమో(ద నాశెట్లు 

న్నదో యీమెకును నాలా నళ మున్న 'దేమో ! ఏలాగుననయినను 

నాకోరిక కవ కాశమున్నది. ఎట్లంకేని__ 

గీ, కలిసి ఈ నాపలుకులకును 

వీను లా గెడు నభిముఖయె నెలంత ; 

వెలంది నామోముననె మాడి. నిలుపకున్న, 

నన్యవిషయం బులకు బోన దతివదృ్భషి. 
టబ 

(తెరలో) 

కీాపాూ ! తపన్వులారా ! మిరు తపోవనమునందలి జంతు 

వుల రశ్నీంప సిద్ధముగా నుండుండు. మృగయానిహారి యగుదుమ్యంత 

మహారాజు సమీపమున వచ్చుచున్నాండంట. 

గ్, కొమ్ములకుంగట్టి తడివల్క_ లమ్ములున్న 

యా శృమమహీజములయందు, పహయళఖురాళి 
నడరు పెనుభూభిపడెడు, సాయంతనంపు 
టరుణరుచి( బొల్పుశలభచయంబువోలె, 

రాజు...(మననులో) అక్కటా ! సైనికులు నన్ను వెదకుచు 

దపోవనంబులకు బాధ గలిగించుచున్నారు ! 



ప్రథమాంక ము, 27. 

[మరల తెరలో] 

ఓహో ! తపస్వులారా ! వృద్ధులును స్త్రీలును, బాలు 
రును వ్యాకులపడ నిదిగో యేనుంగొక్కటి సం (స్తాస్తమయినది. 

చ. అరదము( జూచి భీతి నొకహా స్తి, కురంగ సమూహా ముక్క్-బన్ , 

దరువు పృకాండముం బొడున దంతముఖం బొకండంచు వోవంగాం, 

జరణములం దగుల్కొ_నినచారులతావలి నీడ్చుకొంచు, న 

బ్బురముగ (బ్రా చె స్ప బుణ్య వనమున్ i గై, తవిఘ్నమురూపుదా ల్బెనాన్ , 

(అందజునువిని యించుక సం భ్రాంతలయి లేచుచున్నారు.) 

రాజు... (మననులో) అయ్యో ! నేను దపస్వుల కపరాధము 

చేసినవాండనయిలిని ! కానిమ్ము. నేం బోయి నివారిం చెదను. 

సఖులు. దేవా ! ఈయడవియీనుంగు వృత్తాంతము చేతి. గల 

గుండువడినారము, పర్ష శాలకు జన న లము 

అన్న__సఖీ ! శకుంతలా ! పూజ్యురాలగు గొతమి విచారించు 

చుండును. శీ శ్రుముగారమ్ము, అందజము నొకటిగా. గూడుకొండము, 

శకుం___(నడవలేనట్ల భినయించుచు) పో! హో! నడవ. గాళ్లా 

డకున్నవి ! 

రాజు. (తొట్రుపాటుతో) మారు యణచముగాలొంణః 

మే నూశృమవీడతొలంగు పృయత్నముం గావించెదము (అందణును 

లేచుచున్నారు.) 

సఖులు...మోమహా తపమును గుత్తెజింగి యుపచారము చేయ 

మిం'జేసి యిప్పుడు మిూయెడ నపరాధలమయితిమి ; తుమియింపుండు. 

మాచే నర్హ్యసత్కారముం బడయని చేవరను వెండియు. జూడ వేడుక 

గలదని విన్ననించుటకు మాకు లజ్జయగుచున్నది. 

రాజు..లఅట్లుకాదు. మీదర్శనముచేతనే మేము సత్కృతుల 

మయితిమి, 
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శ్రకుం.. అనసూయా ! సూదివంటి క్రొ తృదర్శపుడక నౌపాద 

మునం గుచ్చుకొన్నది. (మణియొక యడుగుపోయి) చెలుళభారా! నౌ 

నారచీర కురువకవృకుముయొక్క_కొమ్మం జిక్కుకొన్నది. దీనిం దీసి 

కొనువజకు నిలిచి నన్ను వెంటం గొనిపొండు. (అని మిపపెట్టి రాజుం 

జూచుచు నాలస్యముగా సఖులతో నడచుచున్నది.) 

రాజు. (నిట్టూర్పు పుచ్చి) అందణుం జనిరి ! కాని నేనునుం 

జనియెదను, శకుంతలం బొడగాంచినది మొదలు నగరగమనమును 

గుటీంచినయు తృాహము తగ్గినవాండనై తిని, వెంటవచ్చినవారిం గలిసి 

కొని తపోవనమునకు సమిాపమున విడియించెదను, శకుంతలావ్యాపా 

రమునుండి నాడెందమును మరలింపంజూలకున్నా (డను. 

గ్ నడుచుచున్నది ముందుకు నాశరీర ; 

మాత్మ పరుగువాజెడు వెన్క_ కవశమగుచు, 

మంచిగాలికి నెదురుగం గొంచుంబోవు 

ధ్వజమునకు( గట్టు పట్టువస్త్రుంబువో లె. 
(అందణజు నిష్క్రామించిరి.) 



(శ్రీ 

శాకుంతలనాటకము. 

—శక్ర్రాజ— 
దిగి తీయా ౦ క ము. 

ప్ర చేశము..ఆ శృమారణ్యము. 

[అప్పుడు విదూషకుడు (ప,వేశించు చున్నాడు. ] 

నిదూ._ (నిట్టూర్పు విడిచి) హా! దైవమా ! మృగయాలశీలుం 
లు (౧... 

డగు నీరాజు చెలిమిచేత మోసపోతినిగదా ! ఇదిగో మృగము, ఇదిగో 

వరావాము, అదిగో శార్లూలము, అని మిట్టమధథ్యాహ్నమున మండు 

'వేసవికాలమగుట చే. ఒలుచని నీడలుగల యరణ్యమార్లముల నొక 

యడనినండి యొకయడస్కి. చిపష్పటయగుచున్నది. ఆకులు పడీ ఇెడి 

పోయిన వెచ్చనికొండ యేళ్ల నీళ్లు త్రాగ నబ్బుచున్న వి, వేళతప్పి కణ 

కుట్టమాంసము భోజనమునకు సంభవ  మగుచున్నది. గుజ్జముల 

యొక్కయు నేనుగులయొక్క_ యు ధ్రినుల చేత రాత్సిమైనను మంచి 

నిద. పట్టలేదు. తెలవాబుజామున బానిసెకొడుకులు. పిటవే(ట 
() లు ౧౧ లు 

కాండ్సు చెవులు బద్దలుగా నజచు ననగమన కోలావాలముచే మెల 

కువవచ్చినది. ఇప్పటికిని వీడపోలేదు. ఆమిా(ద స్పాటకముమో(ద వృణ 

మెనది. నిన్న మేము వెనుకపడియుండ, లేడి వెంబడి నా శృమపదమును 
బ్ర వేశించిన యామహోానుభౌవునకు నాదురదృష్టముచేత శకుంతల 

యను 'తాపసకన్య యొక్క. తే కానంబడినది. అప్పటినుండియు నగర 

గమన మనుకథ యేనిం దలపెట్టండు, దీనినే యత్యంతము చింతించు చున్న 
నాకన్నులనె (సృభాత మైనది. వనిగతి ? సమయకృత్యములం దీజ్బు 

కొని వేవముం దాల్చియున్న నామి త్రునిం గాంచెదను. (అని వెళ్లి 

మాచి) ఇదిగో చేతులయందు విం్లుదాల్సి, యడవి వున్వులదండలు 
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వేసికొని కీరాతకాంతలు తన్నుంజుట్టుకొనియుండం శజైలికాం డీలాగుననే 

వచ్చుచున్నా(డు, రానిమ్ము. అంగభంగమున గదలలేనివానివలె 

నుండెను. ఈవిధమున నయినను కొంత వి శ మము పొం దెదను,. (బని 

దండ కాష్ట్రము నానుకొని నిలుచుచున్నా(డు.) 

[అంత మున్ను చెప్పినపరి వారముతో రాజు ప స్కశేశించు చున్నా(డు.] 

రాజు. (మనసులో) 

గీ కనంగం ట్రియురాలు సులభగా౭ గానిపించ, 

చామె భావములోని మది యాసపడెడు ; 

నింక మరుపూన్కి_ తుదముట్ట దిస్ప్రడయిన, 

నుభయులకు. గోర్కు లానంద మొసంగుచుం డె. 

(చిజునవ్వునవ్వి) ఇట్లు కాముకుండు తనయభి పాయమున కను 

గుణముగా నినురాండ యొక్క. చి త్తవృత్తులను భావించుకొని పరిహాస 

ప్మాత్రుండగును. 

ఉ. నిద్దపుంజూడ్కి. నొండుకడ నే ల్, ముద్రిష్పటయున్ ; నితంబముల్ 

సెద్దవియాట మందగతి లీలనుబోనుట, బోటులాపి పో 

వద్దనుచో ననూయమెయి వారల(బల్కు_ట, కాముకుండు తా 

నద్దిర ! సర్వ్యమాత్మ విషయంబుగనే కొనుచుండు నాత్మలోన్. 

విదూ.__..(ఆలాగుననేయుండి) ఓవయస్యా ! నాకరచరణంబులు 

గదలవు. వాజ్యాత్ర, ముచేతనే యాశళశీర్షదించెద. విజయీభవ ! 
రాజు (చీజునన్ర్వతో) నీక్రీయంగవై కల్య మెందువలనం గలిగి 

నది ? 

విదూ_ఇదియేమి ? స్వయముగానే కన్నుగలియంబెట్టి కన్నీ 
శీలం బొడమెకునని యడిగెదను ! 

రాజు_నౌా శేమియుం 'దెలియకున్న చే. 

విదా ఓవయస్యా ! ఆప బృమాను కుబ్దలిలను విడంబించు 

చున్నది, అది స్వ (సృథొవముచేతనా ? నదీవేగముచేతనా ? 
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రాజు_నదీవేగమే యందునకుం గారణము. 

విదూ.__ళ్న ప కారముగా నాకును నీవే! 

రాజు__..ఏ ప కారము జు నుక గా? 

విదూ.____ ఈవిధముగా నీవ్రరాజకార్యములను విడిచి సెట్టి, యిటు 

వంటి వ్యాకుల ప్ప ప చేశములయం దాటవికవృ త్తి నుండందగితివి, నేనును 

నిశ్చయముగా (బ్ర లిదినమును క్రూరమృగములను దోలుటచే కీళ్ళు 

సడల me ల నాయధీనములు గాకయున్న వి. కాంబట్టి 

నాయందనుగ హించి యొక్క_దినమయినను నన్ను వి శ మము పొందు 

టకు వదలి వేయుము. 

రాజు(మనసులో) వయన్యు (డును నిట్లనుచున్నాండు 5 నౌ 

కును కణషతనయం దలంచి డెందంబు వేటటయందు విముఖమగు 

చున్నది, 

గీ, ఎపుడు శి యురాలితోంగూడ నిచటనుండి 

సాగసుంజూ పుల. గరపినమృగ చయంబు 

పయిని బాణంబు6బూనిచి వంచంజూల 

నెక్కు_ పెట్టిన యీావింటి నింక నేను. 

విదూ..__(రాజు మొగమువంకంజూచి) దేవా ! వమో మనసున 

నుంచుకొని యాలోచించుచున్నాను. నాపలుకు లరణ్యరోధనమా 

యెను, 

రాజు. (చిజునన్రునవి్ట) మణియేమున్నది ? మి తు నిమాట 

చాటరాదని చింతించుచుంటిని. 

విదూ.._దీర్హాయు మ్మంతు(డనుగ నమ్ము. (అని చనంబోవుచున్నా(కు.) 

రాజు_మిత్ఫు(డా ! నిలువుము, నేనింకను నీతోమాటాడవల 

సియేయున్నది, 
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విదూ.____ దేవా ! అనతిమ్యు. 

రాజు... అలపు తీబ్బుకొన్న పిమ్మట నీవు నా కొక్క యనా 

యాసకార్యంబునం దోడుపడవలయును. 

విదూ.___కుడుములు తినుటయంచా యేమి ? 

రాజు... చెప్పదనుండుము. 

విదూ.__టఊరకున్నా ను. 

రాజు.-టీరీ ! ఎవడురా? అక్క_డ, 

డావా౭కుఃడు..... (పృ వేశించి) దేవా! ఉజ్హయిండా, 

రాజు__...రై వతకా ! సేవాపతిం విలున్రము. 

డావా.....ఆలాగుననే. (అని నిష మించి సేనాపతితోడం 

గూడ. (బై, వేశించి) ర్తిజె యాజ్ఞాపించు వేక్ష గతో భర్త ర యీవంకనే 

మాడి యున్నా (దు. చేవర నృందర్శించు కొమ్ము. 

సేనాపతి... (రాజు సె జూడి_ వెలయించి) వేట దోషయు క్ర 

ముగా గానంబవు నది యయ్యును, స్వామి మెడ గేవలము మేలుచేయు 

నదియేమైనది. ఎట్లం కే”, 

చ. వారిపారి మార్విలాగుటను బూర శరీరము గట్టిపాజు భా 

స్క_రకిరణాలి కెంతయును సెంచుచు. జెమ్మట లేశమైననుం 

బారయక, చిక్కి.యులా దృఢతంబొందుటం బల్బనిమేన్యు వి రను 

స్థిరుండయి యిీకతంశొప్పకును జెల్వుగ శే ల చరద్ద్విపంబనన్ , 

(దగ్గణకువచ్చి) స్వామిోా ! జయమనవుంగాక ! ఈయరణ్యమందుం 

(గూరసత్వముల సంచారముల నరికట్టినారము. ఇంక నిచ్చటనుండనేల ? 

రాజు..._సేనాపతీ ! మొఢవ్యుండు వేటను దూషించుటచేత 

నాకు చానిరూంది యుత్చాహము పకక 

సేనా._._.(రహస్యముగా) వయస్యా ! విదూవకా ! నీపట్టును 

వదలకుండుము, నేను స్వామిచి త్తవృత్తి ననుసరించి (పృవర్తిం చెదను. 
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(వృకాశముగా) ఈనూూర్థునిం బ్రేలుకోనిండు, ఇక్కడ 'జేవరయే నిద 
ర్శనముగా నున్నారు, 

నీ, కడుపులో? (గొ వ్వెల్ల. గరయగి యత్యంతంబు 
నుదరంబుపలుచనై యొప్పెసంగు, 

వ్యాయామమునం జేసి కాయంబు చులుక్గా 

నెత్తుటకర్లమె యేపుమోజు, 

జంతుసం తానహృదంతరభయకో ప 

ముల వికారములును చెలియనగును, 

శరము చలించు లత్యుమునందు( దాంకిన 

ధన్వికి. గరము సంతసముగలుగు, 

వ్య సనమంచును వేటను బలుకుచుందు 

రది యసత్యంబు శేవల మరసిమాడ, 

'వేటయీ శకానిపనియేనిి వేణుదేన 

బుట్టు నిట్టివినోదంబు పుశమిమో(ద ? 

విదూ...(కోపముతో) రాజుగారిప్పశు తెలివిగలిగియే యు 

న్నారు. నీవే వనచరుండవయి యడవడనిం దిరుగుచు. గడకు ముక్కు 

కొండలు కబళింపంగోరు నొకముదియెలుంగునోట6 బడియెదవు. 

రాజు. భ ద్ర! చేనాపతీ ! పలుపలుకు లేల? మనమా కృమ 

సమిాపమున నున్న వారము కాంబట్టినీమాటల కేము సమ్మలతింవనేరము. 
ఇప్పడు 

మ. మునుంగంజెల్లు నిపానవారి మహివంబుల్ కొమ్ములాడించుచు౯ా, 

"పెనునీడన్వసియించి లేళ్ళు నెమరు ల్వేయం దగు న్గుంపులై, 

పనిగా. బందులు ము స్తలెతృ జను విశాషసంబునన్ గుంటలన్ , 

ED ni ne గా! 
ర్ స్ట గె 
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రాజు... అట్టయిన మున్ను పోయియున్న వలవేటకాండ్సగ్క 

మ్మజింపుము. మన్న నికులం దపోవనంబునువిడి చి దూరంబుగ బోవు 

నట్లు దిట్టము చేయవలయును, మూడు. 

గీ, శాంతిపరు లాతపోధనచం ద్రులందు 

దహనళీల మాచేజంబు దాంగియుండు; 

తాం. దగియుండు సూర్య కాంతంబులట్ల, 

వెలికి చార్వురు పరతేజమడర దాని, 

సేనా___స్వామి యానతిచ్చినట్ల, 

విదూ.___.నీయుత్సాహనా ర్తలువాలించి, తొత్తుకొడుకా ! షో 

(సేనాపతి నిప్కృమిం చెను.) 

రాజు.__.(పరివారముంగాంచ్చి మోరు వేటటవేషంబులం దీయుం 

డి. రెవతకా! నీవును నాయాజ్ఞ నడిపింపుము. 

పరిజనము___ దేవర యాజ్ఞాపించినట్ల. (అని నివ్యు-మించిరి.) 

విదూ.___నీవిప్పుడీగనై న లేకుండ( చేసితివి. ఇంక దట్టము లగు 

తీవపొంపములతోడంగూడిన యీ చెట్టునీడను గూరుచుండుము. నేనును 

సుఖా సీనుండనయ్యెద. 

'రాజు...ముందు నడువుము. 

విదూ.___రమ్మ్ల నీవునురమ్ము. (ఇద్దజునునడి చికూర్చున్నా రు. ) 

రాజు...మాఢవ్యా ! సీన్స కన్నులుగల ఫలంబు. బొందలేదు, 

వలయన._._నీవు దర్శనీయమగు పదార్థముం జూడకపోతివి. 

విదూ,___అబేమి ? నీవు నామెదురనే యున్నా వే, 

రాజు___ఎల్లవారుం దమవారిని మనోహరమయినవారినిగానే 

చూచుకోందురు. నేనన్న నో యీయా, శృమమున కలంకారభూత య 

గునా శకుంతలంగూర్చి చెప్పుచున్నాను, 

విదూ.(తనలో) శాసీ ! నేనీయనకు సందీయకుండెదను. (బగ్గ 



ద్వితీయాంకో ము. రిక్ 

రగా) ఓమి తండా! ఇప్పుడు తాపసకన్యను సహితము కామించుచు 

న్నట్టు కనంబడుచున్నా వే ? 

రాజు_సఖా ! పరిహార్యవస్తువుమిోాందికిం బౌరవులమనస్పు 

పోదు; 

విదూ...అట్ల్టయిన నిది యేమి ? 

రాబో 

గ్, అప్పరస్ స్ర్రీకిజన్మించి యామెచేత 

విడువంబడి మానికిలభించె వెలంది యీమె 

చెటుననుజూజీ జిలేడు చెటుమో (దం 
శి యా లు 

బడిననవమౌాలికా ప, సవంబుపగిది, 

విదూ... (నవ్వి) ఓమి తండా ! ముద్దఖసారంబు రుచియింపని 

వానికి. జింతపండుమిో.6ద బుద్ధిపో యినట్టు, స్ర్రీరత్న ముల 'బాటింపని 

నీ కీ కోరిక పుట్టినది. 

రాజు-టఅఆమం జూచినవా(డన్ర కావుగావున నీవిట్టు పలుకు 

చున్నావు. 

విదూ.___నీకును వింతంబుట్టించుటంజేసి యామె సుందరియీ 

కావచ్చును 

రాజు___వయన్యా | "పెకళ్కులేల z 

ఉ. చి త్రరువందు వ్రాసి తగజీవముపోసి విధాత తాను లో 

నో _త్తరరూపబ్బందముల నుల్లమునం దలపోసి చేసెనో 

యి త్తరుణీలలామనన నీడొడంగూడక చెన్నుమిాతెడు౯ా 

ద త్తనురామణీయకము థాతసమర్థతయుం దలంహగన్. 

విదూ.___అట్లయినచో, ఇయం జక్క_ని స్ర్రీల కెల్లను పరాభవమే . 

యగును, 

రాజుఎనామనసున కళే తోచుచున్నది. 
య 
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G. నాసనచూడనట్టి ప సవంబు, నఖంబులC ద్రుంపనట్టినూ 

త్నా సమపల్లవంబు(, బరుతానని శ్రొవ్విరితేనె, సూచి వి 

న్యాసము లేనిరత్నము, మహాతతపుణ్యపులంబు. బోలు నొ 

భాసురగా త్రాసోయగ మెవంకు భుజింప విరించి వ్రాసెనో ! 

వీదూ.__ అట్లయిన, గారనూనెచేం జిక్కనై న రమొకయరణ్య 

వాసి యయిన తపస్వియొక్క_. చేతిలో. బడకమునుపే నీవామెను 

న శ్రుముగా దక్కించుకొనుము. 

చాజు_పరాధీనురాలుగదా యామె? ఇప్పు డామెజనకులును 

దగ్గఆ లేరు, 

విదూ....నణి నీయం దామె శెట్టియనురాగముగల దు 1 

రాజు.__తపస్వికన్యలు స్వభావముచే గం బృెగల్భురాండ్రు కారు 

గదా? అయినను__ 

గీ వ నభిముఖుండణాం జూపు నైతి పె, 

నన్య కారణమున నవ్వినట్లు నవ 

గావున మరుండు నీలంబుకలిమి నడంగి 

స్పష్టమును గూఢమును గాక పరంగియుం డె, 

విదూ.___ఏమి ? అట్లుగాక చూ చినంతమా తృమున నీతొడమిం 

ద వచ్చి కూర్చుండునా ? 

రాజు__-సఖులతోంగూడి వెళ్లునప్పుడు వినయవతియ య్యును 

మిక్కిలి నాయెడ భావమును గనంబజిచినది. అశ్లేకాదా ? 

గీ, చరణమున గ్రుహ. నం గుశాంకురమ(టంచు( 

గొన్ని యడుగులె నడచి యాకోొమ్మ నిలిచె; 

తరున్రుశాఖల నృన్ర్రంబు తగులకున్న 6 

దీసికొనుదానివల వెన్క_ందిరిగి మాచ. 
విదూ._ఇట్లు నీకు బత్తెంబు లభించునేన్తి యిక నీపీతపోనన 

మునే య. ద్యానవనమునుగా చేసికొందువని తలంచెదను. 
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రౌజుటమ్ శ్రుండా! ఇక్క_డితపసుగ్గీలు కొందజణు నన్నానవాలు 

పట్టిరి. మన ముకసార యేమిషచేత మరల నీయ్మాక్చేమమును బ్కివే 
కంత యాలోచన చెప్పుము. 

విదూ.__మజియొక యాలోచనయెందుకు ? నీవ్రరాజవుకావా ? 
రాజు... అయిననేమి ? 

విదూ.___నీవారధాన్న్సములో నాజవభాగము మాకు రావలె 
నని వెళ్లుదము, | 

రాజు_ఓీయిమూార్ధుండా ! వీరలను పరిపాలించినందునకయి, 
రత్న రానులనయినను విడిచిపెట్టి చేళొనందగిన మజియొక భాగభేయము 

లభించుచున్నది, చూడుము... 

గ్, (వ, జలవలన భూమిపతులకు లభియించు 

ఫలము తీయము చెందంగలది యగును ; 

తాపసేం ఆ లిచ్చుతపములయాణవ 

భాగ మక్షయముగ6 బరంగు మాకు, 

(నేపధ్యమునందు) ఆహా ! మేము కృ తార్థులమయితిమి. 

రాజు__(చెవియిచ్చి) ఓహో! 9ఇది ధీర్మప, శాంతమగు 
స్వరము, తప పస్వులు కాంబోలును ! 

(చావారికుడు (ప,వేశించుడున్నాండు,) 

చావా... దేనా! జయమగు6గాక ! ్రద్దజుబువికుమా రులు 
వెలుపల నిలిచియున్నారు, 

రాజు. అట్లయిన, వారి నాలస్యమువేయక లోపలికిం దో 
న్క-నిరమ్ము. * 

డౌ___తీసికొనివచ్చెదను. (అని వెళ్లి బుమీకుమారులతోం జబ టవే 
చించుచున్నాండు.) ఇటు. ఇటు పూజ్యులారా ! (ఇద్దణును క 

పూచుచున్నారు.) 
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పళంా-అతెపహాోాూ ! ఈయనమూ రి 'తేకోవంతమయ్యును 

వళశ్వసనీయముగా నున్నది ! బువులకంకు నతిభిన్నుండుకాని రాజునం 
డిట్లుుడుట యు కనే, ఎట్లన్న = 

చ. అరయలంలగ సర్వభోగ్య మగు నా శృమమందితండుం కు, నిశ్యమున్ 

వరపరిపాలనంబునం దపఃఫల మాజవపాలుగాంచు, నం 

బరతలమంటు బువ్యు భిథ పావనరాజపదానుపూర్వ మె 

సరసతమోాజుం బాడుపటుణచారణగీతములందు మాటికి౯ా. 

దిషతీ_...గాతమా ! ఈపార్థివుండు 'దేవేం (దృనఖుండయిన దుష్యుం 

తుడా ? 

వ,థంఎ-మజీయేమి ? 

ద్వితీ___అట్లగుట చేత నేకదా ? 

చ్, పురపరిఘాతిదీర్థభుజముల్ గల యీాతండు వ్యామలా్టి యా 

వరణముగా(గ6 గల్లుమహిభార ము నొక్క_ండె పూనుట బ్కమే ? 

సురయువతుల్ సురాహితులమ్షోభలుపుట్టినవో జయార్థమిా 
వరదునధిజ్య కార్ముకము వాసవువ డాము6 గోరుచుండ(గన్. 

ఇద్ద-(సమోపమునకువెల్లి) రాజా ! నీకు జయమగు6ంగాక |! 

రాజు.....(పీరమునుండిలేచి) మోకు నమస్కరించు చున్నాను, 

ఇద్ద_.-మిోాకు మేలగు.గాక ! (అని ఫలములు కానుకయిచ్చు 

చున్నారు.) 

రాజు._(నమస్కారపూర్వకముగా స్వీకరించి) వమయాడ్డ 
కయి వేచియున్నాను. 

ఇద్ద మిోరిక్కడనుండుట యా శృమవాసు లెటింగి మిమ్మొక్క_టి 

సార్గించు చున్నారు, 

రాజు.నారేమని యాజ్ఞావించు చున్నారు ? 

ఇద్ద... పూజ్యులై న కణ్వమహార్టులు దగ్గజలేనందున, రావ్ 

నులు యజ్ఞమునకు విభ్నుముచేయుదురు. కాంబట్టికొన్ని రాత్రుల! 
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మిరు సారధిద్వితీయుల రై యాయుధపాణుల్రై యుండి యాయా[శృను 
మును సనాధమునుగా. చేయవలయునని. 

రాజు నాకది యన్నుగ,హ మేకదడా గ 

విదూ___(రహస్యముగా) ఇప్పుడీ ప్రార్థన యనుకూలమయినదే, 

రాజు._.రై వతకా! ధను ర్భాణసపితముగా రథమును గొని 

రమ్మని సారధితో నాపలుకులుగా. జెప్పము. 

చావా దేవా! జయమగుంగాక ! దేవరయాజ్ఞాపించునట్ల 

చేసెద. (అని ని ప్రమ్ంచుచున్నాండు.) 

భం. 
గీ, వినుము పూర్వులమార్షంబు ననుసరించు 

నీకు నియ్యది యుకృంబు నిక్కు_వముగ ; 

నవని నాపన్న రశ్షణయాగమందు 

దీవీతులు గారె పౌరన్రల్ ? ధీవిశాల ! 

రాజు. మిరు ముందుగా నడువుండి. నేనును మోవెనుక నే 

వచ్చెదను, 

ఇద్ద... రాజా ! నీకు విజయమగుంగాక ! (అని న్నివ్మ-మించిరి.) 

రాజు... మాఢ వ్యా! నీకుళకుంతలాదర్శనకుతూవహాలముగలదా ? 

విదూ.._ ప ధముమున వెల్లువగా. 'బాజుచుం డెనుగాని;, యిప్పు 

డీరాత్స సవృత్రాంతముచేత నొక్క_బిందువయినను మిగులదయ్యెను. 

రాజు ..నౌసమోపమున నుందువుగాని భయపడకు. 

విదూ___ఎవ్వుండునువచ్చి విఘ్న ముచేయనియెడల, నేను నీరధ 

మునకు జ్య క్కరతుకుండ నయ్యెదను. 

(కావారికు(డు సృవేశించుచున్నా(డు. ) 

దావా సామ ! జయమగుంగాక ! రథము సిద్ధముగానుండీ 

చేవరవారు విజయం చేయుటను గోరుచున్నది. మజియు రాజధాని 
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నుండీ యమృగోరియాద్ద ను. బట్టుకొని కరభకుండు వచ్చియున్నా (డు. 

రాజు. (ఆదరముతో) ఏమి ? అమ్మగారు పంపినారా ? 

చావా... అవును, 

రాజు... అట్లయిన దిసికోనిరాం 

జౌవా___అలాగే. (అని నివ్మ్కు_మించి కరభకునితోడం బృవే 
శించ్సి___ అదిగో రాజుగారు. సన్ని ధికిం బొమ్ము. 

కర___(దగ్గరకు వెళ్లి) స్వామిా ! శుభమగుంగాక ! 66 నేటికి 
౧ ౧౧ 

నాలవదినమునందు పారణమానివేసి యుపవాసము చేయబోవు 

చున్నానుగాన, ఆదినమున దీర్ధాయువ్ముంతుండవగునివు దగ్గర నుండ 

వలయు” నని యమ్ముగారు తమకాజ్ఞ యిచ్చియున్నారు. 

రాజు__ఇక్క-డందపస్వికార్యము; అక ,-డగురుజనౌబ్ఞ + రెండును 

జా-టంగూడనివే. ఇప్పుడేమి చేయుదును ? 

విదూ.. తీ కంకునివలె నంతగాళమున నిలువుము. 

రాజు. నీపరిహాసము చాలింపుము ; నిజముగా నా కేమియుం 

దో౭చకున్న ది. 

ఉ. రెండును రెండుచోట్ల నొనరింపంగ. దగ్గవియాటం గృశ్యముల్, 

శెండువిధంబుల న్మదిచరిం చుచునున్నది నాకునియ్యెడన్ _ 

గొండనువచ్చికొట్టుకొని ఘూర్నిలి వెన్క_కు( చాజునట్టియు 

ద్దండనదీ (వృవాహమువిధంబున నే నిప్పుడేమిసేయుదు౯? 

(ఆలోచించి) సఖా ! అమ్మగారు నిన్నును గుమారునిగానే 

పరి గృహించి యున్నారు. కాంబట్టి సీవిక్క_డనుండి కదలి, తపస్వికార్య 

ముయొక్క- | పాముఖ్యమును నివేదించి, యమ్మగారికిం బుతృకృత్య 

మును నిర్వహింపనర్హుండవు. 

విదూ. నేను రాక్షసులకు భయపడితినని గణించెదన్రనుమో. 
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రాజు చిజునవ్వుతో) మహా బ్రాహ్మణు(డను. నీకభయము 

గలదని యమెట్టుసంభావింపవచ్చును ? 

విదూ....అట్రయిన, రాజుగారితమ్ము. డేప కారముగా వెళ 
య (WU) య 

దగునో నేనా ప కారముగా వెళెదను. 
(|) ౧ 

రాజుఎ--తపోవనమునకు చాధకలుగకుండుటకొయి నావెంట 

వచ్చినవారి నందజిని నీతోడం ' బం'పెదను, 

వీదూ.____అొట్టయిన, నేనిప్పుడు యువరాజనయితిని. 

రాజు.(మననులో) ఈబ ద్రైహవ్మాచారి చపలు(డు. అంతఃపుర 

ములో నొకవేళ నాకోరిక తెలుపునేమో |! కానిమ్మో ప, ప కారముగా€ 

'జెప్పెదను. (అని విదూవకుని చేయిపట్టుకొని వ్రకాశముగా) మిత 

డా! మవార్దులమెడ( గలగొరవముచేత నె నేనా శృమమునకు వెళ్లు 

చున్నానుగాని నిజముగా దాపసకన్య యగుశకుంతలయందు నా కథి 

లాష లేదుసుమో. 

గీ, కనయగ మనమేడ ? యజ్ఞాతకామయగుచు 

సరిగ మృగశాబములతోడం 'బెరింగినట్టి 

ముగుద యిదియీడ ? పరిహాసమునకు నేను 

బలుకుమాటలు నిజమని తలంపవలదు, 

వీదూ.__ఆలాగే, 

రాజు...వయస్యా ! నీవు నీకార్యమునం |బృవర్తిల్లుము, నేనును 

దపోవనరత్సణార్థ మక్క-డకు వెళ్లెదను. 

(అందటు నిష్కృ-మించుచున్నారు.) 



(శ్రీ 
ష్ 

శాకుంతలనాటకము, 

తృ లవీయా౦ క ము. 

__తాపసొ శ మము. రంగము తాపసా క్రమ 

(దర్భలు చేతబట్టుకొని కణ్వశీిమ్యుండు (ప, వేశించుచున్నాండు.) 

శిష్య (ఆలోచించి విస్మయముతో) అహో ! దుష్యంకమహో 

రాజు మహానుభావుండుగచా ! పూజ్యుండై న యాతే (డా గ్రోనుపదమును 

(బ్ర శేశించిన మాత్రముననే మాకర్మానుష్టానములు నిరపాయముగా. 

జెల్లినవి, 

గీ, భయదహుంకార మోయనం బరంగుప్ంటి 

నారిశబ్దముచేతనె దూరమునను 

ఏీస్న ముల బారదోలుచు వెలయనత(దు, 

చాణసంధానకథ యేల వలయునింక ? 

వేదిశమిందం బజచుటకయి యిీాదర్భ్శలను బుత్విక్కు_లనిమి 

త్రము నేనుదీసికొనిపోవలను, (కొంచెమునడచి మాచి, ఆకాశమునందు) 

వ్ర యంవదా ! ఈయులీరాను తేపనమును మృణాళములతోం గూడిన 

పద్యవృత్సములను నీవెవరినిమి త్రము కొనిపోవుచున్నావు ? ఎండంబకుట 

చేత శకుంతల మిక్కిలి యస్వస్థమైయున్నదా ? ఆమె థరీ రసం తాపని 

వారణార్థమా ! అట్లయిన స్ట్ క్రుముగా చికిత్సచేయుము. ఆమె కులపతి 

యగు కణ్వునిరెండవ పా, ణముగదా ! నేనును వితానయాగముయొక్క- 

శాంతిజలము నామెకొజకు గౌతమిచేతి కిచ్చెదను. (అని న్నిమ్మ్క-మిం 

చుచున్నాండు.) ఇది నిష్క_ంభము, 
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(తరువాత మన్మధావస్థనటించుచు రాజు వ్ర 'వేళించు చున్నా6డు.) 

రాజు (నిట్టూర్సుపుచ్చి యాలోచించుచు) 

గ, ఎటుంగం దపః (వఖౌవ ; మాయిందువదన 

కడుంబరాధీనురాలని మెడందనాకుం 

డెలియు ; నట్లయ్యు మనసు నాలలనమింది 

నుండి మజలించుకొనంజూల కున్న వాడ. 

(మదనబాధనిరూపించి) పూజ్యుంతైన యోపుష్పాన్తు (జొ! 

నీవును జంద్రుండును విశ్వసనీయులుగా. గనంబడుచు, కాముకోజనులను 

మోసపుచ్చుచున్నారు. ఎట్లన___ 

ఉ. భూతలమందు నీదయినపుప్పు శరత్వము, నీరజారిచా " 

నీత్రక్రరత్వముకా, మదన ! చెడ్డ యసత్యములయ్యె మాయెడన్; 

లీతక్రరుండు నిప్పులను జిమ్శుంగంజూచ్చె హిమాంశుపాల్లిచే; 
నీతజి వజృసారముల నీవునొనర్చెదు వూవుటమ్ములన్. 

కీభగవాను(డా ! కామదేవా ! నీకునాయెడం గనిక రములేచా ? 

(మదనబాధ నిరూపించి) పుష్పాయుధుండవై న సీీతీక్షత్వ మెట్లుకలిగి 

నది? ఆ! తెలిసినది. 

గీ, వనధిలోపల బాడబవహ్ని (బోలె 

వారునికోవాగ్ని నీలోన నడంగి యుండు; 

నట్లు గాకున్న, బూడిదయెననీవు 

వెచ్చ నగుకుట్లు మముబోటివిరహూులకును ? 

అట్లుకాదు, 

క, మరుండు సదా నాహృదయము. 

గరమును బాధించుచున్నం, గామినికొర శే 

శరము లడరించు€ గానునం 

బరమా ప్తుండతండు నారు బరికింపంగక౯ా. 
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భగజానుండ వై న కండర్పుండా ! ఈ వృకారముగా నుపాలంభిం 

పంబడుచున్నను నీకు నన్నుంగూర్చి పరితాపము కలుగకున్నది | 

గీ ఎపుకు సంకొల్పశేతముల సీవనంగ.! 

వడి నాచేత బోవీ.ంపయబకితి కానం 

బూని చూప మాకర్ణాంతముగనులాగి 

చాణమోతంబు నాపైనె వలయు కేయ. 

(ఖేదముతో కొంచెము నడచి) య ధర్మ పరిసమా పినొంది 

నందున సదన్యులచే వీడుకొల్ప బడిన నేను విరహావీడ నొందిన యా 

డెండము నెట్లు వినోదింపంేయుదును ? (నిట్టూర్సువిడిచి) ఇప్పుడు 

గ్రీయురాలిడర్శన మునక ంకు నాకు శరణ్య మన్య మేదియు లేదు, కా౭బట్టి 

యామెనే వెదశకెదను, (సూర్యునివంకంజూచ్చి ఈయు గృమైనయెండ 

వేళను లతావలయసంపన్నముశై న మాలినీతీరములయందు శకుంతల 

ప్రాయికముగా చెలిక త్తెలతోడ విహరింపంబోవుచుండును, అక్కడకే 

వెళ్లెదను, (వెళ్లీదూచి. ఈబాలపాదపపజ్బు_లనుబట్టి యాకోమ 

లొంగి యిప్పుడే వెళ్ళినదని యూహించెదను. ఎట్లన...._ 

గీ, అవిగొ ! నాయింతిచేతం గోయంగయబడిన 

పూల బంధనకోశముల్ మొగుడ వింక ; 

కాల. గినలయచ్చేదముల్ పొలుగారు 

చిచట గన్నట్టుచున్నని మృదువుగాను, 

(స్పర్శనుఖము నిరూపించి) ఆహా! ఈ పుదేశము మహత్తర 

మయినగాలిచే మనోహరముగా నున్నది! 

గ, తోయజాతసువాననతోడం గూడి 

మాలినీతరంగజలశణాల్సిం దాల్చి 

యనిల మిచట గాథాలింగనార్హ ంనుయ్యి( 

గామత ప్త మదీయాంగకముల కీపుకు. 



తృతీయునాము. శక్ 

(నడచిచూచి) నిజముగా శకుంతల వృబ్బ చెట్ల చే జుట్టంబడీన 

యిీలతామండపమునందు సన్ని హితురాలయి యున్నది. అన్షేకదా-ా 

గీ, ఇవిగొ చ్వారముకడం చెల్లయిసుకలోన 

జఘునబారంబునను వెన్మ_( జాలలో(తు 

గాను ముందు పక గాను నెత్తుగాను నున్న 

ొ_త్తీయడుగుజాడలు కనుంగొనంగనయ్యె, 

కాబట్టి చెట్ల చాటుననుండీ వరా చెదను. (వెల్లి, త వృకారముగా 

చేసి సంతోషముతో) ఆహా! ఇప్పుడు నేతృసాఫల్యము కలిగినది! 

సామనోరథ అ యత మురాలయిన యీమె కుసుమా స్తరణతిలాపట్టము 

నధిశయనించి సఖులచే సేవింపంబడుదున్నది. కానిమ్ము. వీరి యే కాంత 

పుమాటలను వినియెదను. (అని చూచుచు నిలుచున్నాండు.) 

(అప్పుడుయధో క్ర క్షవ్యాపారయ/పశకుంతల సఖులతో వృవేశించుచున్నది,) 

సఖులు. (విసరుచు సస్నేహముగా) సఖీ ! శకుంతలా ! నీకీ 

'తశామరాకులగాలి హాయిగానున్న దా 1 

శకుం. చెలులారా ! వలవిసచెదరు ? 

సఖు_ (విషపాదమునునటించి యొకరినొకరు చూచుచున్నారు.) 

రాజు పూజ్యా రాలయిన శకుంతల యంతయు నస్వస్థచిత్తు 

లొలుగా6 గనంబకుచున్నదది, (ఆలోచనతో) అది యాతపదోషమో ! 

చుదనదోవమో ! ఈచెంటిచేతనునని నాకుందోంచు చున్నది. సంచేహా 

మందుకు ? 

చ, _స్తనములయం దుశీరమును జూజీనయట్టి మృ ణాళహారమున్ 

బొనర లతాంగిమేను కడు(బొల్పరియుండియు శోభ చెం జెడు౯ా ; 
దనరు నిదాఘుమన్మభధులతా(కున దాపముతుల్యమాచు ; నై 

నను నిటుసోయగం బిడుగుణం బల, గీవ్మమునందు చే జెట౯. 
ద్రీయం=(రవోన్యముగా) అనసూయా ! అఆరాజేంద్రుని 

యుక్క పృథమదర్శనము మొదలుకొని శకుంతల గాథానురాగము 
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చేత వెతనొందుచున్నది. అతనినిమి త్రముననే యీమె కీతాపము కలుగు 
చున్న దాయీమి ? 

అన___సఖీ ! నాకును మనసునం దీశంకయే్ కలుగుచున్నది. 

కానీ ఇప్పుడీ మెనడి గదను. ( (వృకాశముగా) చెలియా ! నిన్నొక్క-_టి 

యగుగనలసియున్న ది. నీకు సంతాప మధికముగా నున్నదిగదా ? 

రాజు_-ఇప్పుడు చెప్పక వీరదు. 

గ. చంద్రకిరణంబులనుబో లె స్వచ్చమైన 

యీ మెసుమృణాళ హోరంబు లిపుడుక రము 

నవినగొ నలుసెక్కి దుసృహమైనయట్టి 

(గ్రీవశ్చిమును జెల్పుచున్న వి శేవలమును. 

శకుం___(పూలపాన్సునుండి సగములేచి) సఖీ ! ఏమి తెలియం 

గో రెదవు ? 

అను__సఖీ ! శకుంతెలా ! కామవిషయ మైన వృత్తాంతములకు 

నీకు మే మరమరలేని వారముగదా ? పురాతేతిహాసములయందు విర 

హూుల విషయమయి విన్న యవస్థ యిప్పుడు నీయందు నాకు గన(బడు 

చున్నది. నీకీయాయాస మెందువలనం గలిగినదో చెప్పు, వికారకార 
ణము యధార్థ ముగా చెలియక త తి త కారంభింప రాదుకచా +? 

రాజు...నాకుయబుట్టినయూహయే యనసూయకును గలిగినది. 

శకుం.(తేనలో) నాకాయాసము బలముగానున్నది. అయినను 

వీరికి వేగిరము తెలుపుటకు శక్కురాలను గాకున్నాను. 

ప్కియం..- సఖీ! ఈమెచెప్పినది బాగుగనున్నది. నీవ్యాధినేల 

యుపేతచేసెదవు ? నీవునానా(టికి చిక్కుచున్నావు. లావణ్య సహిత 

మయిన భఛాయయొక్క_టియే నిన్ను విడువకున్న ది. 

'రాజు శ్రోనుంవద సత్య మేపలికినది, అవ్రను, 

చ. మొగమున జైక్కు_ లెండి; గు చముల్ కఠినత్వము తూ లెజొమ్మునన్ ; 
వగ చెడిసోల నెన్నడుము; వం7నుమా(వులు; మేనుపాండురం 
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బగుచుందనర్చె; నియ్యు వతి యాకులుశోవీలి గాలిసోశ శే 

తగియెడుమూధవీలతవిధంబును దర ఏక్ తాప బాధచే 

నగపడె శోచనీయయు బృహ్మ త్సియదర్శన యాచు  నెంతయున్, 

శకుం__(లజ్జతో) సఖీ! మోకు. జెప్పక్ మజీియొవ్వరికిం 

జెప్పుదును ? మజియేల చెప్పవందులేన్సి ఇప్పుడుచెప్పిన మి మి 

యాస పెట్టినడాన నగుదును, 

సఖు___ అందుచేతనే నిన్నింత నిర్బంధ పెట్టుచున్నా ము. దుఃఖ 

మును చెలులు పంచుకొన్నప్పుడుగదా వేదన సహ్యముగానుండును? 

{Sh pene 

చ. సమసుఖదుఃఖలె పరంగుసారసనే తేలు తన్ను వే.డుటకా 

సుముఖత హృద్గతా ర్శికథ సుందరి తెల్పక మానదింక ; నే 

(త్రీములటువిప్పి యాశమెయి. దత్సేతి పల్మణు నన్ను(జూచినన్, 

హిమకరసన్ని భాస్య యిపుడేమనునో విన భీతివు న్లైడున్. 

శకుం_(లజ్జతో) ఈత పోవనరత్న రుండయి వచ్చినరాజేం దు 

డెప్పుడు నాదృష్టి సథమునంబడెనో___(అని సగము చెప్పి లజ్జ నటించు 

చున్నది.) 

సఖు. సీయసఖీ | చెప్పు చెప్పు, 

శకుం.అప్పటినుండియు నాతనియందలి యభిలాష చేత చే 

నిటువంటియవస పాలె నదానను, 
ఇ = 

రాజు.__(హన్షముతో) చిరకాలమునకు  వినందగినమొట 

వింటిని, 

గీ, జంతువితతికి (గీ పా్యావసానమునను 

జలధర శ్యామమగు దివసంబు(బోలె, 

నించువిలుకాండె నా తొపహేతువయ్యు 

నతడు తాపనివారకుం డయ్యె నిపుడు, 



48 అభిజ్ఞాన ఇాకుంతలనాటకము. 

కకుం..మోాకిది యనుమతమయ్యెనేని, ఆరావేం ద్రుడు నొ 

యెడ దయచూచుమార్గము చూడు(డు, లేకున్న నిక నాకు నీళ్లు 

విడువుంకు. 

రాజు..-9డి యాలోచించి చెప్పినమాటశకాదు,. కాముకుల 

"కెప్పుడును వివేకముండదుగదా ? 

శ్రి యం. (రహస్యముగా) అననూయా! దీనికి కామ మతిదూ 

రము వెళ్లినది, ఇంక గాలహారణమున కోర్వం జాలదు. ఈమెమనసు 

నం దగిలినవాండు పూరువంశభూ షణుండు, కాంబట్టి యామెయభిలాష 

కొనియాడ(దగినదే. 

అన. (రవాస్యముగా) చక్క_లాం జెప్పినావు. 

యం... సఖీ ! మేలు! నీకు. దగినకోరిక కోరినావు ! మహో 

నది రత్నాకరమును విడిచి మజీియెక్క_డచేరును ? 

అన. ఎలమావితప్ప చిగిర్చిన మాధపీలతకుం దగినవృతుము 

మజీయీదియున్న ది. 

రాజు... విశాఖ చంద్రకళ ననుసరించునేని, అందు చిత్రమే 

మున్నది ? 
అన..నున చెలియొక్క_ మనోరథమును శీ ఘ్రముగాను గూ 

ఢముగాను సమకూర్చుట కిపుడేమియుపాయము ? 

ప్రాయం మ్రముగా చేయనచ్చునుగాని గూఢముగా చేయు 

టమొాత, వమూలోచనీయము. 

అన___వల ? 

ప్పియం...ఓనీ ! ఆరాజేంద్రుం డీమెయందు _వేమొస్పదము 
లైన చూవులచే నభిలావను గనబబుచుచు నిన్నాళ్లును నిద, లేకపో 
వుటబేతం గృతించినట్లు కనబడుచున్నా (డు. 

రాజు=-(తేన్ను (జూచుకొని) నిజముగా నేనట్టినాండనే యయి 
నా(డను. అవునుగదా ? 
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చ. ఉరవగులోనితాపమున నుషముఅె పతిరాతి యన్ భుడో 
లు = (Uy) క్ 

పరి గను కేవలం దొరుంగుబాప్పములక౯ా మణి కాంతిమాయుబం 

గరుకడితంబు జ్యాల తిక కాయల నించుకనిల్సి జూటి(గె 

మరి మనికటునుండి పలుమాటును బె శెగం దోయనయ్యెడున్ 
లట వ ఆ, 

(వీయం._ (ఆలోచించి) చెలీ ! శకుంతల నాతని కొకవుడన లేఖ 

వ్రాయనిముణ ? దానిని పూవులలోంబెట్టి దేవతా పృసాద మనుమిష చేత 

నాతనిచేతిలో నుంచెదను. 

అన___అనాయాసకర మయినయీయుపాయము నాకెంతో 

యనుకూలముగా నున్నది. శకుంతల యీమనునో ! 

రిల దై కన్య విధముగా జేయ(గలుగుదునా ? 

(వయం జజతెట్రునే మృదుపదములతో నొక పద్యమును రచిం 

చుట టట 

శకుం___ చెలియా ! ఆలోచించెదనుగాన్తి అతం డాదరింపండే 

మోయని నాహృదయము కంపమొందుచున్నది. 

రాజు. ఓసిపిటికిదానా ! 

ఉ. ఎవ్వండు నిన్ననాదరణ మింక నొనర్చునొయంచు గెంచెదో, 

జవ్వని ! యాతండివ్హు సరస న్నినుంగోరుచు నున్నవాండిటన్ ; 

రొశ్వున నెవ్వండైన సిరింగోరిన వచ్చును రాకపోవుం దా 

నెవ్వని లశ వేడు నతం డీకొనకుంకునె యె న్నండేనియున్ ? 

వ్రీయం.ఓనీ ! నీసొందర్భము _నవమానించు కొనుచు 

న్నావు. శరీరతాపమును జల్లపణి చెడు శరత్కాలపు వెన్నెల నెవ్వ(డు 
బట్టచాటుెట్టుకని నారింపజూచును? 

శకం... (చిజునన్వ్వతో) ఇప్పుడు మొోయాజ్ఞ కు బద్ధురాల 

నయ్యెదను. (అని కూరుచుండి యాలోచించు చున్న ది.) 

{ 
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రాజు.__ఇది మంచిసముయము. కన్నులజెప్ప వేయక 'యిప్పుడు 

గ్రీయురాలిని జూ చెదను. అదిగో, 

గీ, పద్యము రచించు చున్న యాపద్మనయన 

బొమలు పెకెత్తి చింతించు మున్దు మొగము 

పులకితము లై నయట్టి కపోలములను 

చెలువుచున్నది నామో౭ద6 గలుగువలపు. 

శకుం_.సఖీ ! నేనొకగ్తము నాలోచించితిని. వ్రాయుటకు. 

దగిన సాధనములు దాపున నేవియు లేవు. | 

శ్రి యం.._.ఇదిగో చిలుకొపొట్టవలె మృదువుగా నున్నయిోా 

తామరాకుమిా(ద గోళ్లతో నతరములను వ్రాయుము, 

శకుం.( చెప్పిన వ,కారముగా చేసి) చెలులారా ! దీనియర్థము 

చక్క_గా పొసంగియున్నదో లేదో వినుండి. 

సఖు....అవహితలనుయి యున్నాము, 

శకుం___(చదువుచున్నది.) 

గ్, నీదుహృదయంబు లేశంబు నే నెజుంగ ; 

కాయజు(దు నిర్ష్ణయుండయి రేయిబగలు 

నకొట ! నిపొందుకోరునాయంగక ముల 

నొకటం దపియింపంజేయుచు నున్న వా(దు.. 

రాజు. (చటుక్కు_న చెంతంచేరి) 

గీ, ఉవిద ! మరుండు నిన్ దపియించుచున్నవాండు ; 

కాని, సరిగ నన్ దహిమింపంగానె వొచ్చె; 

దివస మల్లశ శాంకు బాధించునంత 

తీక్టముగం గుముద్వతిని 'బాధించు నెట్లు ? 

సఖులు__-(చూచి వార్గముతోలేచి) అతికీ భ్రు లబ్ధమనోరధు(డ 

వై ననీకు స్వాగతము, 
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శకుం___(లేవంబోవుచున్నది. ) 

గ్, విరులశయ్యను బొరలియు, వేళముగను 

వాడుబిసఖండముల తావితోడం దగియు, 

ము ది (సృభలప తాపభరమున గాయగునీదు 

తనుత రాంగము లుపచారమునకు( దగవు. 

అన___దేవరవా రిక్క_డ శిలాతలమున దయచేయవలెను. 

రాజు(కూరుచు న్నాడు, ) 

శకుం__(లజ్ఞకలదియె యున్నది.) 

9 షీ అర (వయం. మిమిరువురకుం గలయన వ్రన్వ్యానురాగము సృత్య 

క్ష మే. అయినను సఖీస్నే వాము నన్ను. జెప్పినదానినే మరలం జెప్పు 

నట్టు పుగకొల్పుచున్నది. 

రాజు-_కళ్యాణే ! చాంచవలదు. ెప్పనిష్టము గలచానిని జెప్ప 
లు 

కుండుట పరితాపమును పుట్లించును. 
టి 

వీ యం___రాజు తనదేశములోని యాపన్నులయినవారి దుః 

ఖోపశమనము చేయవలయును. ఇది మోాధర్మముకడా ! 

రాజు..అంతకంకు నుక్కృష్టధర్మములేదు. 

వీయం__అట్లయిన మా్కియసఖ నిన్నుగురించి కామ దేవు 

నిచే నిటువుటియవస్థ పొందింప(బడినది. కాంబట్టి యను గృహించి దీని 

బ్రతుకు నిలుప(దగును, 

రాజు ఓశుభాంగనీ ! ఈ పార్థన మాయిరువురకును సామాన్య 

ము, సరగ్గీవిధముల నాకిది యను గృవాము. 

శకుం(సీయంవవనుజూచి) చెలీ ! అంతఃప్రురవధూనిరవా 

ముశేత సంతాపించుచున్న రాజ శేష్షుని నీవేలనిర్బంధించెదవు ? 



ర్ం అభిజ్ఞాన భాకుంతలనాటకము. 

రాజు 

గీ, నాదుహృదయస్థురాల వై నాతి! నీవు 

నను ననన్గపరాయణు నన్యగతిని 

దలంచితేనియు, స్మరబాణతతుల. గొట్టం 

బడీయు నీవాక్యహతిం గొట్టంబడుదు మరల. . 

అనుట అ (జా! రాజులుబహూుకాంతా ప యులని ఏినుచుం 

దుము, కాబట్టి మావ్రియసఖని బంధుజనులకు దుఃఖము కలుగకుం 

డునట్లుగా నాడరింపుము, 

రాజు___కళ్యాణీ ! సెక్కు_మాటలేల ? 

కొ, బవుకాంత లయిన మత్ము_ల 

మహ్మ ప్కతిష్టాకరములు మటణి రెండె యగున్ ___ 

రహిసి సము దృరశనయగు 

మహియున్వు మోనెచ్చెలియగు మహిళామణియు౯. 

సఖు. మేము సంతుప్టి పొందినారము, 

వ్ర యం. (దృష్టిసారించి) అనసూయా ! ఇదిగో ! ఈవంక 

దృస్టీనిగిడిం చుచు వేడుకతో  శేడిపిల్ల తల్లీ నేలాగున వెదకుచున్నదో 

చూడు, దానిని తల్లితో(గూ ర్షమురమ్ము. (అని యిద్దరును వెళ్ళం 

బోవుచున్నారు.) 

శకుం._సఖుతారా ! చేనసహాయురాల నగుదును. మాలో 

నొకరు నాయొద్దకురండు. 

సఖు___భూమికంతకు రశత్షకుండయిననాండే నీచెంతసహాయు 

డుగానున్నా 6డు. | 

(అని వెళ్ళుచున్నారు.) 

శకుం..హో ! సఖు లెట్లు 'వెడలిపోయిరి ! 



తృతీయాంకము. కలి 

రాజు. నీకునం భృమెందుకు ? ఈసేవకజనుండు నీసమోసము 

ననే యున్న వా(డు. 

ఉ. చలనివె శ మం బడంపం జాలినతామరపాకువీవనల్ 
౧M ఒట్టో 

మెల్లన గొంచు వీచుదునొ మిక్కిలి శీతలమైెనవాయువు౯ ? 

సల్లలితారుణా బ్దనదృశంబగు నీచరణద్వయంబు నో 

పల్లవపాణి ! నాతొడల పై నిడి హాయిగ బట్టువాండనో ? 

శకుం__మాననీయు లై న వారియెడ నపరాధము వేయం.జూలను. 

(అని లేచి వెళ్లంబోవుచున్నది.) 

రాజు-__సుందరీ ! ఇప్పు డెండ చల్లారలేదు, నీశరీరస్థితియు నీ 

లాగుననున్న ది. 

క నలినీదళకల్సిత మె 
రా 

వెలయుకుచావరణమున్న నిరిపానుపు ని 

మ్ముల విడిచి యెండలో నెట 

కలఘుకృశాంగములతోడ నరిగద వబలా ? 

(అని బలవంతముగా నామెను మరల్చుచున్నా.డు. ) 

శకుం..పౌరఐవా ! సౌళిల్యమును గాపాడుము, మన్మధవీడితు 

రాలనై నను నేను స్వతంత్రు,రాలను గాను, 

రాజు... బేలా ! గురుజనులవలనిభయము విడువ. ధర్మువేత్త 

యు బూజ్యుండునగు కులపతి యిందునకయి నీయందు. దప్పుపట్ల(డు. 

ఇంతియకాదు, 

గీ, పడంతి ! రాజరి కన్యలు పలున్రరిలను 
ల 

వలచి గాంధర్వవిధిచేత వలయువా5ి. 

బరిణయంబయి తము:గన్న వారి చేత. 

బొగడంబడజిరని వినలేదె వూర్యమందు ? 



ర్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము, 

శకుం__అర్యా ! ఇప్పుడు నన్ను విశున్గము, మరల సభఖీజకనుల 

గని యనుమతంబు వడసి వచ్చెద, 

రాజు. అలాగుననే విడి చెదనుం 

రాజు. 

గ్, లలన ! యపరిశ్షతము. గోములంబు నైన 

ర్ కొ, త్తపూందేనె భృంగంబు (కో లినట్లు 

నీయను (గృవామునజేసి నేనొకింత 

తవిలి నీయధరసుధను ద్రావువిదప. 

(అని యీమె ముఖము నె త్తయజోవుచున్నా(డు.) 

శకుం(నాట్యముచే మోము తృీస్పకొనుచున్నది.) 

(తెరమణు(గున) 

ఓ స కా న లి ఓచక్త, వాక కాంతా నీసవాచరుని వీశొ-నుము రతి 

సమోవీంచుచున్న ది, 

శకుం_ (ఆలకించి తొట్బుపాటుతో) ఓపౌరవా ! సంచేవాము 
లేదు. నా చేహాస్థితిని చెలిసికొనుటకయి వూజ్యురాలయిన గౌతమి 

యిచ్చటిక్ వచ్చుచున్నది. అకొమ్ములచాటున దాగ్నియుండుము. 

రాజు..ఆలాగుననే, (అని దాంగుకోనుచున్నాండు.) 

[ఆంత చేత పాత్ర మునుబట్టుకొని గౌతమియు సఖులును ప్రవేశించు 

చున్నారు. ] 

సఖు__ అమ్మా ! గౌతమీ ! ఈలాగు, ఈలాగు. 

గౌత__ (శకుంతల వద్దకువచ్చి) బిడ్డా! కాక నొందిననీచేవాము 

చులుకగా నున్నదా ? 

శకుం... అమ్మా ! కాడ్ నాకిప్పుడు వి శేషముగానున్న ది. 



తృతీయాంకము. ర్ ర్ 

గొత __మం తృించిన యీదర్శోదకము చేత నీశరీరము స్వస్థ 

పడును, (అని శకుంతల శిరస్పుమోందచన్లీ) ఓబిడ్డా ! (వొద్దువాలు 

చున్నది. పర్షశాలకు వెళ్టుదము రమ్ము. (అనిలేచు చున్నారు.) 

శకుం..(మనసులో) హృదయమా ! ముదటనే యనాయాస 

ముగా సంపా ప్పమయిన మనోరధ మునందును వీజికతనమును విడున 

చెతిని. ఇప్పుడుమిం చెనని పక్చాత్తాపపడుచున్న నీకు సంతాపమెట్లు 

పోవును ? (మజీయొక యకుగు నడచి వ్ర కాశముగా) సంతాప 

మును బో(గొశ్లైడి యోతీవెగుంపా ! మరలివచ్చి నిన్ననుభవించు 

టకు సెలవువేంజెదను. 

(రని దుఃఖముతో చెలులతో. గూడ న్నివ్హుమించినది. ) 

రాజు_(వూర్వస్థానమునకువచ్చి నిట్టుూూర్సువిడిచి) ఆహో ! అధీ 

వీ 9 9 | పిత కార్యసిదైకి విఘ్నము లెన్ని యైనను దటస్థించునుగదా ! 

గీ, మాటి కధరంబు వేళతో మూాటికొనుచు 
(Jom 

నడ్ల గింపుమాటలను వివాషలతే(జూవి 

మూా(పువంక (6 ర్రిస్పీనకల్కి-ముద్దు మోము 

'లేవనె త్రియు ముద్దిడ లేక పోతి | 

నేనిప్పు డెక్క_డకుంబోవుదును ? వ్యురా లనుభవ్ంచి విడిచిన 

లతావలయములుగల యిక్కొ_డనే ముహూ రమా (త, ముండెదను. 

(అంతటనుజూచి) 

మ. ఇది యాకన్నియ మున్ బరున్నశిల్పపె నింపొందుపూశయ్య ; యి 

య్యది గోటన్న భినీదళంబుపయి వ్యాయంగన్న సన్లేఖ ; య 

ల్లదివా స్తంబుననుండీ జాణీనవిసాలం కార ; మిోవ్నీంచియున్ 

గదలంజూలను శూన్య వేత సలతాగారం బునందుండియున్ న 



గీరి అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము. 

[ తెరమటు(గున] 

ఓరాజూ ! 

ఛా, సాయం కాలమునందు. జేయదగు ధా స్వద్యజ్ఞ కర్యోత్కరం 

చాయారీతుల సాగుచుండలోను సంధ్యా మేఘచి త్ర, త,౦బులై 

యాయన్నీ ప్రృభ నొప్పు వేదికడ నత్యంతో గృర్మార్సించర 

బాయల: సెక్కు బహు, స కారముల సంచారంబుగావిం చెడు. 

రాజు_ర్రిదె ఇదె వచ్చుచున్నా (డను, 

(అందణు న్మిమ్కమించిరి.) 

ఇది తృతీయాంకము, 



(శ్రీ 
అభిజాన జ్ఞ 

శాకుంతలనాటకము, 

cee fef ఈలా 
చతు eg ౦క ము. 

రంగము. బువి వనము. 

(అప్పుడు పూలుకోయుట నభినయించుచు అనసూయ యు, 

వ్రీయంవదయు పృ వేశించుచున్నారు.) 

అన. ఓనీ ! వ్ర యంవదా ! మనశకుంతల గాంధర్వవివావా 

విధిచేత తగినభ్ర్తను బరిణయమయినదని నామనన్సునకు సంతో 

వముగానే యున్నదికాని యిది యొక్క_టి యాలోచింపవలయును. 

వ్రీయం-___వది ( 

అన___ఇప్పుడారాజేంద్రుండు ఆర ము పరిసమా పినొందించి 

బుములచేత వీశుకొల్ప(బడినవాడయి తేనపురమును బవేశించి యం 

తఃపురము చూచినతరువాత నిక్కడి వృత్తాంతమును తేలెట్టునో 
తల పెట్టండో ! 

వి యం.._ఆవిషయమున దిగులొందకుము. అటువంటిరూప 

విశేషము గుణాభావముగానుండదు. ఇంక నేమంటివేని, ఇప్పుడీవృ 

'త్రాంతమును విని కణ్రమహాముని యేమిసెలవిచ్చునో తెలియదు, 
అన___ఆయన యభఖిముత మెట్టుండునో నే నెజటుంగుదును, 

ద్రీతంఎట్టు ? 

అన... మొదటినుండియు గుణవంతునకుం గన్న నీయవలయు 

ననియే  యాయనసంకల్పము. అదిదైవమే సమకూర్చి నప్పుడు వా 
రనాయాసముగాం గృ తార్థులగుదురు. 

8 



58 అభిజ్ఞాన గాకుంతలనాటకము. 

సీయం__(పూలబుట్ట్లను చూచి) చెలియా ! ఈకోసినపూవు 
లు దేనతాపూజకు చాలునుగదా ? 

అన___మజియు మనము వ్రీయసఖియైన నకుంతలయొక్క_ 
సౌభాగ్య చేవతకుంగూడ పూజ చేయవలెను. 

ర యం...అన్రను. (అని మరల పూలుకోయుచున్నారు.) 

(తెరమటు(గున) 

ఓెహూా ! ఇదిగో నేను వచ్చినా (డను. 
అన___(ఆలకించిి సఖీ ! అతిధిమాటలాగున నున్నది. 

పి (సియంశోకుంతల పర శాలయొద్ద నేయున్న ది. (ఆలోచించి) 

కాని నేండామెమనసు మా (త్రము మతియుక-చోట నున్నది. 

అన...అట్టయిన, వూవు లింలేచాలును. వెళ్ళ్లుదమురమ్ము. 

(అని యిద్దజును నడిచిరి, ) 

(మరల 'తెరమజుంగున) 

ఓనీ ! అతిధిని బరాభవించితివి ! 

గీ, ఎవనినొ తచేకచింతతో నెంచుకొనుచు, 

నెదుట నున్నతపోధను నెజుంగను నను; 

మగుడం దెల్పిన నతడు నిన్ మజుచు6గాక 

మత్తుం డెద వెన్క. పనిమొట మజచునట్టు, 

గీయం__అయ్యో ! అప్రీయమే సంభవించినది ! పరధ్యాన 

ముచేత శకుంతల పూజార్హు లై నయెొవ్వరియెడలసో  యపరాధము చేసి 

నది. (ముందువంక(జూచి) అదిగో ముక్కుననే కోపముండుదుర్వాస 

మహార్థి. అతండీ (వృకారముగా శపించి దుర్వారకోపముతో మహో 

“వేగముగా. బోవుచున్నా (డు, అన్ని లేక దహించుటకు మజియెవ్వండు 

శక్ర్తుండగును (| 
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అనగ (వ్రీయంవదా ! నీవుపోయి పాదములమోా(దబడి యా 

తని మరలింపుము. ఇంతలో నే నరో దకమును గొనివచ్చెదను, 

సీయం__ఆలాగో, (అని ని వ్రమించుచున్నది.) 

అన___(ఒకయడుగునడచి తొ ట్రుపాటుతో) అయ్యా! తొం 
దరపడి నడుచుటచేత పువ్సపా తృజూజీ నా చేతిలోనుండి పడిపోయి 

నది! (అని పూవులను పోగు చేయుచున్న దిఎ 

ww యం___(మరలవచ్చి సఖీ ! స్వభావకుటిలుండయిన యత. 

డెవ్వరి ప్రార్థన నంగీకరించును ? అయినను, అతని నెట్లో కొంతసద 

యునిగాం జేసివచ్చితిని. 

అన.___( చిజునవ్రుతో) అతనియెడ నదియు గొప్పయే. చెప్పు, 
త యం._ఎంత (స్యార్థించినను మరలకున్నప్పుడు నే నిట్లు విన్న 

వించితిని_ బేవా! ఐడి ప్రృథమ మగుట విచారించి మిాతపః పృభాన 

మటు(గని యీపీడ్డ మెడం గలయీోయొక్క_ య పరాధమును శుమింప 

దగును, ” 

అన___తరువాత. తరువాత. 

శ్ర్రీయం__తరువాత నతడు. నావచన మన్యధాకాంగూడ 

దు. అయినను, ఆనవాలుగానిచ్చిపోయినయాభరణమును జూపంగానే 

శాపవిము క్రియగును. _ అని పలికి తనంత నంతర్తి తుండయ్యను. 

అన.___ఇప్పు డూజడిలి యుండవచ్చును. ఆ రాచేంద్రుండు 

తాను వెళ్లునప్పుడు స్మరణార్హ్శమగునని తనపేరు చెక్కి నయుంగ రమును 

స్వాయముగానే నకుంతలచేతికిం 'బెట్టినవాండు, కాంబట్టి తగినయుపాయ 

ము శకుంతలచేతిలోనే యున్నది. మనమింక 'దేవకార్యమును నిర్వర్తిం 

తము రమ్ము, (అని నడుచుచున్నారు.) 

శి యం_ (మాచి అనసూయా ! ముఖమెడమచేతిపై నుంచు 

కొని చిత్తరువ్రబామ్మునలె నునవ్మియ సఖ యెట్టున్నదోచూడు, మగని 
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మోది చింతచేతం దన్నుందానే యెజుంగకున్నది. ఇంక నతిధివిషయి 

మున జెప్పనేల ? 

అన... వ్రియంవడా ! ఈవృత్ర్తాంతము మనయిద్దజినోటనే 

యుండవలయునుజుమిా. _స్వభావమృదులమైన ప్రియసఖిని రథ్నీంప 

వలయునుగదా ? 

(వ్రీయం.__నవమాలికను వేండినీ శ్లతో నెవ్వండుతడుపును ? 

(అని యిద్దజును ని ప్ర ,-మించిరి, ) 

ఇది వఏిష్క_ం౦ంభము. 

రంగము.___బుష్యా శృమ ప్రాంతము. 

(అప్పడు న్ని దృనుండిలేచి క జ్వశివ్యు-డు (పృ వేశించుచున్నాండు.] 

శీమ్య = సృవాసమునుండి వచి ఏనపూజ్యుండయిన క్ర ణపమహార్షి 

నన్ను వేళమాచి రమ్మని పంపెను, బయల వెళ్లి కాలి యెంత 

యవశిష్టమున్న దో చూ చెదను. (అని కొం చెమునడచి చాచి) అయ్యో! 

తెల్ల వాజీపోయెను ! అశ్లేకదా (; 

చ. ఒక దెస న స్వశె లమున కోవధినాభుశు పోవుచున్న వాం 

శొక దెస భాస్క్రరుం డుదయమొం బె ననూరుపురస్పరంబుగా ; 

నొక సమయంబునండె వ్యసనోదయముల్ గనె రెండు తకేజముల్, 

(సృకటసుఖంబు దుకిఖమును _బ్రాణులకిట్లని తెల్పుకై వడిళ౯ా. 

మణతియును, 

గీ, సోము. డంతర్జితుండు గాంగ శోభయెడలి 

చూడనగు నల్ల కుముదిని సొబగుతూలి ; 

ననికలకు వలభొవియోగజనితమెన 
ఉం మా 

దుఃఖముటెకా వె యత్యంత దుసృహములు ? 



చతున్ధాంక ము. 61 

అన... ప్రవేశించి తెరమాటున) ఈవిధముగా విషయసుఖ 

మెజుంగనిబువులకును డెలిసియున్నప్పుడ్కు రాజు శకుంతలయెడం 

వేసినది గొప్పయన్యాయ మే. 

శిష్య ఇప్పుడు =హాూమ'వేళ యయినదని గురువులకు నివే 

దిం చెదను, (అని వెళ్లు చున్నా(డు.) 

అన._నాకిదితెలిసినను చే నేమిచేయయగలను? నా శేపని 

చేయుటకును కాళ్ళును జేతులు నాడకున్నమవి. సత్యసంధుండు "కాని 

యాతనియెడం దగులునట్ల్టుచేసి మన చెలిక తెను శూన్యవాదయను 

గాంజేసెనుగనుక్ష మన్మధుడి గృతార్జుడౌనుగాక ! (ఆలోచించి) 

ఒకవేళ దుర్వాసునిశాపమే యతనికీమజపును గలిగించుచున్న బేమో ! 
అట్టుగాకున్న, ఆరాజేం ద్రుః డటునంటిబాసలు చేసి యింతకాలము 

లేఖనై న నేల వ్రాయకుండును ? కాబట్టి యాయుంగరము గుబుతుగా 

నాతనికంపవలెను, ఎప్పుడును దుఃఖములపాల మ్యెడి యీాతాపస 

జనము నెవ్వండు మన్నించును ? (పృవాసమునుండివచ్చిన తండియైన 

రణ్వునకు శకుంతల దుష్యంతుని. బరిణయ మె గర్భవతి మై నసంగతిని 

నివేదించుట కుద్యుక్తురాల నయినన్సు నాసఖియెడం దప్పుపట్టు నేమో 

యని విన్నవింపం జాలకున్నాను. ఈవిధముగా మిచినదానికి మన 

మేమి చేయగలము ? 

పియం._((ప్రవేశించి వార్హముతో) సఖీ! శకుంతలయొక్క. 
టం 

(సృయాణోత్సవమును నకుపుటకొయి త్వరగారమ్ము. 

అన... సఖీ | అదియెట్లు ? 

సీయం_విను. నేనింతకమునుప్రు సుఖముగా న్ని దృపట్టిన 

చేమో యడుగుటకు శకుంతలయొద్దకు వెలితిని, 

అన__తరువాత,. తరువాత, 

వ్ర యం... అప్పుడు సిగ్గు చేతం దలవంచుకొనియున్న యామెను 
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గా(గిలించుకొని కణ్వుండే స్వయముగా నిట్లుళ్లాఘీం చెను. “కన్నుల 
బొగ (కృమ్ముకొనియున్నను భాగ్యవశము చేత సోమయాజి చేరతియాహూు 

తి యగ్ని కాగా తృములోనే పడినది. బిడ్డా ! మం చిశీష్యున కిచ్చినవిద్య 

వలెనే నీవును నాకు సంతోషహేతువ వై తిని, "ఇప్పుడే బుషులను 

దోడిచ్చి నిన్ను నీభ్రర్తసన్ని ధికిం బంసపెదను. *” 

అన__తం డిమైన కాళ్యపున కీవృశ్తాంత 'మెవ్సరు చెప్పిరి ? 

(వ్రీయం___అగ్ని హో తృగృవామున( (బ్ర వేశించినప్పు డాతనికి 

ఛందో బద్ధమయిన యొకయశరీరవాక్కు_ చెప్పినది. 

అన___(విస్మయముతో) అదియేదో చెప్పు. 

భూతల సమృద్ధికొఅకు నీపు తీకయును 

దనవుకడుపున దుహ్యంతదత్త తేజ 
మును ధరించియున్న దినుమ్ము, భూసురేందద్ర, ! 

అన. (ప్రియంనదను కౌగిలించుకొని) సఖీ! నాకు సంతో 

పముగా నున్నది, బహుసంతోవముగా నున్నది. కాని యిప్పుడే 

సరుంతల య తింటికి6 బంపంబడుచున్న దనుటచే నాసంతోషము కొంత 

చింతతోం గూడ్నదై నది. 

ప్రియం__సఖీ ! మనచింత శేమి ? అమెను వినోదింపంజీయు 

దము. అందువలన మనశకుంతల సుఖపడనీ. 

అన__చెలీ ! అట్లయిన, నే సీమామిడికొమ్మం దగిలించిన 

గొబ్బరియాకులబుట్టలో జరకాలమునుండీ యామెనిమి త్త మే దాచి 

యుంచిన పొగడపూలదండను నీన్ర పట్టుకొనిరమ్ము. నేనితలో నామె 

కు గోరోజనముతోను, తీర్థమృ త్తికతోను, జెజుకుచిగుళ్లతోను మం 

గ భార్ధమయి మెపూంతను జేసెదను, 
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గ్రీయం=కలాగో చేయుము, (అనసూయ వెళ్లగా, ద్రీయం 

వద పూలదండను ౫ కొనుచున్నది.) 
[ తెరచాటున] 

గెతమో |! సార్రరవళారద్వతులను శకుంతలను దీసికొనిపోవ్రటకె 
క్ ర 

నియమింపుము, 

(వ్రీయం.___అనసూయా ! వేగిరమురమ్ము. ఇదిగో హాస్తినా 
పురమునకు వెళ్టైెముబువులు సందడించు చున్నారు. 

అన__( వ్ర 'వేళించి చేయిపట్టుకొని) సఖీ! పోదమురమ్ము. (అని 

నడుచుచున్నారు,) 

(గ్కయం_(చూాచి) ఇదిగో సూర్యోదయ వేళ శే తలయంటు 

కొని నీవారాశ్షతములను _ జేతంబట్టుకొని యాశీర్వదించెడి బుషిభా 
ర్యల చే స్లాఘింపంబకుచు, శకుంతల యిక్కడనేయున్నది. ఈ మెయొద్ద 
కు వెళ్ళుదము, (అని సమిపమునకు వెళ్ళుచున్నారు.) 

౧M ళం 

[అప్పుకు పయిని చెప్పిన పరివారముతో శకుంతల (ప,వేశించుచున్న ది.) 

'మొదటిబువీ. పత్ని __(శకుంతలతో) బిడ్డా ! భ ర్రయొక్క.. 

బహుమానసూచక్ముగా *ీ పట్టపుదేవి *” నామమును పొందుమా. 

రెండవది... బిడ్డా ! వీరమాతవుగమ్ము. 
Cs 

మూడవది... చిన్న దానా ! మగనిమన్న నను బొందుము. 
(అని దీవించి గాతమితేప్ప తక్కినవారు న్మిప్క్క_మిం చిర) 

సఖులు. (దగ్గరగా వెళ్ల సఖీ! మంగళస్నానము చేసితీవా 1 

శకుం.నాసఖులారా ! రండి. ఇక్క_డంగూర్చుండుండు. 

సఖు(మంగళపా తృమును బుచ్చుకొని కూరుచుండి) సఖీ! 

సరిగానుండుము. నేము నీకు మంగళ పృదముయిన యలంకారమును 

జేసెదము. 
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శకుం.ఇ్రది నాకు మిక్కిలి యాదరణీయము, ఇ/కనాకు సఖుల 

చేతియలంకారము దుర్గభముగదడా 1 (అని కన్నీరు విడుచుచున్నది.) 

సఖు___సఖీ ! ఇట్లు శుభసమయమునం చేడుచుట నీకు. దగదు. 

(అని కన్నీ రుతుడుచు చు నలంకరించు చున్నారు.) 

శీ యం... అయ్యో ! అభరణ్యార్శ మయిన నీరూపమున క్ర 

నుమున లభించెడీ యయలంకారములు వీకారములుగానున్న వి. 

బుషికుమారులు (కానుకలు పట్టుకొని వ, వేశించి) ఇవిగో 

నగలు. ఈమెకలంకరింపవలయును. (అందును చూచి యాశ్చర్య 

పడుచున్నారు.) 

గాత__వత్సా! హరీతా! ఇవియెక్క_డివి ? 

వృధముండు___ గురువులయిన క్రణ్వున్నిప్ప ఛభావమువలనం గలిగినవి, 

గాత... ఏమి + ఆయన కర స గలిగినవా ? 

ది్టీతీయుడు._ కాదు వినుము. శకుంతేలనిమి తేవుయి వనస్ప 

తులనుండి పుష్పములు తెండని పూజ్యు(డై నక ణ్వమహ లి పూకా 

యిచ్చెను, అందువలన నిప్పుడు___ 

చ, తరువొకటి చ్చెం జంద్ర,విశదం బగు మేలిమిపట్టువ న్ర్రమున్, 

జరణ మలంకరింప నిడె. జక్క-నిలతుక నౌక _-న్ఫత, మా 

భరణము లిచ్చెం గొన్ని, మణిబంధముదడా(కను బె కినె త్తి త 

త్తరుల చిగుళ్లనవ్వువన దె వతపాణి పయోరువాంబులన్. 

వ్ర,యం.-(శకుంతలను జూచి) చెలియా ! ఈవనదేవత్మా పృసా 

దము నీవు భర్భృగృవామునం దనుభవింపందగిన రాజ్యలథీకి సూచ 

కముగా నున్నది. 

శ్గకుం కుం. (లజ్జ నభినయించు చున్న ది, ) 

(సృథముడు__గాతమా ! రమ్ము రమ్ము. స్నానముచేసివచ్చిన 

కణ్వమహ గః వనస్పతులసేవను నివేదింతము, 
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ది్రతీయు(డు__ఆలాగుననే, (అని యిద్దజును నిప్ప్కు_మించు 

చున్నారు.) 

(గ్రీయరంసటఖీ ! మేమెస్పుడును భూషణముల నుపయోగించి 

నవారముకాము, అయినను జిత్తరువును న్రా యనేర్చి యుండుటచేత 

నీయంగముల కాభరణముల నలంకరించుచున్నా ము. 

శకుం___మినేర్సు నేనెజుంగుదును. (అప్పు డిద్దరును నగలు 
పెట్టుచున్నారు,) 

(అప్పుడు స్నానముచేనివచ్చి కణ్వుండు పృవేశించుచున్నాండు. ) 

కణ్వ 

ఉ. కొందలమం టి డెందము శకుంతల తానివుదేగునం చయో ! 

క్రందుగ జాప్పరోధమున గంఠమునుం జెడె; దృస్టీ మాంద్య ముం 

బొంచదెే; నొకింతపెంచిన తపోదనుతే యిటుకుంద, నెంత గా 

గుందుదురో తమంతంగనుకూ౭తులం బాయుగృవాస్థు లక్క-టా | 

(అని తిరుగుచున్నాండు.) 

సబు__సఖీ ! శకుంతలా ! నీకిప్పు డలలకార మయినది. ఇంక 

నీ వీ వెలిపట్టుచీరను గట్టుకొమ్ము. 

శకుం___(లేచి కట్టుళొనుచున్న దది, ) 

గొత___బిడ్డా ! ఇదిగో నీతం డీ, యానం దరసము వెల్తిగొలుపు 

కన్నులతో. గాంగిలించుకొనువానివలె వచ్చుచున్నాండు. ఇప్పుడు 
గొారవరఖు నడుపుము. 

కకుం.__(సిగ్గుతో) అయ్యా ! నమస్కరించుచున్నాను. 

కణ్వుండు.....కుమూతీ ! 

క, అల శర్మిష్ట యయాతికి 
వలె. బృేమొస్పదవుగమ్ము వరునకు నీన్రన్; 
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జెలువరొ ! యాసతి పూరుని 

పొలుపున, సామా,జ్యమేలు పు తునిగనుమా, 

గౌత___చేవా ! అశీర్వచనములు కావు. ఈ రెండును బిడ్డకువరము లే. 

. రణ్వు___కుమారీ ! ఇక్కడ నిప్పుడే "హూగామముచేసిన యీ 

యిగ్ని హా త్రు,నకుం బృ దశీణంబు చేయుము. 

శకుం(అట్లుశేయు చున్నది.) 

కణుగ(బయక ఛందస్సుచేత నాశీర్వదించుచు న్నాడు.) 

గీ, వేదియంతట సమిధలు వెలు-గుచుండం, 

బృ్రక్క-లను దర్భనిచయంబు పజుప(బడుచు, 

హాన్యగంధంబున( గ లుమమడంచునట్టి 

సిద్ధయాగాగ్ని నిను శుద్ధం జేయుయగాత ! 

ఇప్పుడు బయలు దేరుము. . (దృప్టనిగిడించి వర్షీ యాశార్జరవ 

ఫారద్వతులు ? " 

శిమ్య లు... ప్ర వేశించి) బేవా ! ఇదిగోవచ్చినారము. 

కణ్వు.శార్ జ్ఞరవా ! నీ చెళ్లెలికి దారిభూపుము, 

శార్గ_..అమ్మా ! ఈలాగు. ఈలాగు. (అని యందటును 

నడుచుచున్నారు.) 

కణుగసన్ని హిత ములయియున్న యోత పోవనవృశు ములారా ! 

చ. ఎవతె జలంబు మికిడకో యెన్నడుంద్రా గదు తానుముందుగా 

నెవరి తె (చ్రేమచేం జదుమ దీప్పితభూ పషణమయ్యు మోచిగ్య 

శవ తెకు మోరుతొల్త ననలెత్తుట పండువుగాంగనుండు నా 

శ సనల ర యే్గు. బతిపజ్జకు నంద సన. యాయరే, 

(కోకిలకూంతవిని) 

గీ, ఈవిధంబునం బికమృదురావమునను 
రూము చ్చే గోవును, వననివాస 
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బంధ్రువర్ష ములయియున్న వసుమతీరు 

హారబులు శకుంతల పృయాణ మనుమతిం చే, 

(ఆకాశమునందు.) 

గీ, ఎడనెడను దమ్మికొలంకుల నింపుమోూజీ, 

తరులనీడలచే నెండతగులకుండి, .. 

యంబుజపరాగమున మె త్తనగుచు, సతికి. 

బథము శుభమిచ్చు ననుకూలవాయునులను. 

(అందజును విస్మయముతో నాలకించుచున్నారు. ) 

గాత__బిడ్డా ! బంధువులయెడ స్నేహముగల యీననజేవతలు 

వెళ్ళుటకు నీకనుజ్ఞ యిచ్చినవి. యీదేవతలకు య్రక్క_ము, 

శకుం_..(నమస్కా_రఫూర్వకముగా నడచి రహస్యముగా) 

సఖీ ! _్రయంవదొ ! ఛ రనుదర్భించుటకయి వేడ్క_గలిగియున్నను, 

ఆ శ్శమమును వీడువవతె ననుదుఃఖముచేత నాపాదములు ముందుకు 

సాగకున్న వి. 

డ్రీయం__తపోవనమును విడువలేక సంచలించుచున్నది, నీవొ 
క్క_ తెవేకావు, నీచేత విడువంబడనున్న యీతపోననముయొక్క_యు 

నవస్థనుజూడు. 

గీ. మృగతతులు దర్భకబళంబు మ్రింగత్తండె ; 
నెమిలిగుంపులు తమవర్తనములు మానె; 

పండుటాకులరాల్పుచు భ న్యలతలు 

చోవ్చకణములు విడిచెడుపగిది నుండె. 

కకుం__(న్మరణకు చెచ్చుకొని) తం డీ ! నాసహోదరియగు 
మాధవీలతనివ్పుడు సెలవడిగివచ్చెదను, 

కణుగ__బడ్లా ! నీకు జానియడం గల సోదరీస్నే వాను నేనె 

ఆూగుదును. అది యిదిగో దశీణమున నున్నది, 
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శకుం.. (లతనుజేరి కౌంగిలించుకొని లతాసహోదరీ ! నీవు కొ 
మొగ్దివితోంూడియున్నను, ఇచ్చట సీశాఖాభుజంబులచేత నన్నా లింగ 

నము చేసికొమ్ము, ఇది మొదలుకొని నేను నీకు దూరస్థు రాల నగుదు 

ను__ఓతం డీ! దీనిని నాకుమాటుగాజూచుకొమ్ము, 

See ! 

గీ, తొలుత నీనిమి త్రము నేను దలంచినట్లు 
పుణ్యమున నీకుం దగుభ రం బొందితీవు ; 
మావి. జేపచ్సై నెలమి నీమాధవియును ; 

గాన మోొకీయి యింక్( జింత మవూసియుందు, 

ఇక్ దారిని నడువుము. 

నరుం___ఇదిగో నాల తాఫు త్మీక యైన 4 వనజ్యోత్స్న తోంగూడం 
జెప్పివచ్చెదను. (లతనుడాసి ముద్దు పెట్టుకొని) ఓవిడ్డా ! ఇన్నాళ్లు పెంచి 
నిన్ను దిగవిడిచి పోన్రచున్నా ననివాడిపోకు, మాతం డే,గారు నిన్ను 
నామాటుగా జూచుకొందురు. నన్ను (బంపుము. ( చెలికత్తెలతో) 

చెలులారా! దీనిని మోయిద్దతీకి నప్పగిం చెదను. 

సఖు___మాయిద్దణనెవ్వరికొప్ప గించి పోయెదవు ? (అని కన్నీరు 
విడుచుచున్నారు.) 

కణు_ అనసూయా ! ఏడువవలదు. మీోూరేకడా శకుంతేలకు 

థై_ర్భము చెప్పవలసినవారు ! (అందజును నడచుచున్నారు. .) 

శకుం-_నాయనా ! ఇదిగో పర్ల శౌలసమిపమునందిరుగుచు. 
గదుపుతోనుంకుట చేత మెల్లగా నకుచు చున్న యా వేడి యెప్పుడు 
నుఖ పృసన నుగునో యప్ప్సు జే యాశుభొవా ర్లం 'దెలుపుటకోయి. యెవ్యే 
రెనెనం బంపుము, 

కణ్వ నేనిది చుజుచిపోను, 
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శకుం.....(గమన ప తిబంధమునటించి) ఎవరిడి? నాచీర పట్టు 

కొనినిలుపుచున్నారు ! (అని వెనుకకు తిరుగుచున్నది.) 
క్ర ణీ బీడ్డొ | 

గీ, కటుకుకుశ గుచ్చుకొని నోరు గాయమైన, 

బూయుచును గారనూనెను, బుండుమౌాన్న్సి, 

చ్రేమచేః జూమలనుమేపి, బిడ్డవలెను 

బెంచుటను దారింబాయ దీపిల్లలేడి. 

కుం__బిడ్డా ! సవహావాసుల( బరిత్యజించి యే7డునన్నే ల 

వెంబడించెదవు ? పుట్టినతోడనే తల్లిచే విడువంబడియుం టెరింగితివి, 

ఇప్పుడును నాచే విడువంబడిననిన్ను మానాయనగారే విచారింతురు. 

ఇంక వెనుకను మరలుము. (అని యేడ్చుచు నడుచుచున్నది.) 

ర్ణ్వు బిడ్డా ! కన్నులుతుడుచుకొని తిన్నంగా చారిచూచి 

నడువుము, 

గీ, జెప్పలె త్తినకన్నులం గప్పి, దృష్టి 

జూడ్య మిడు బావృముల నిలు ఫైర్యమునను ; 

దారిమాడక నడువ, బదద్వయంబు 

జాతు నీహెచ్చుతగ్గగుసరణియందు, 

ఛాజ్జ౯ా. దేవా ! బంధుజను లుదక (సృదేశమువరశే కూడ 

రాందగినవారనిశాస్త్రుము. ఇదిగో సరన్టీరము, ఇక్కడమాతోం 

కరా ర మిరు వెనుక మరల దగును, 

కణ... అట్లయిన మనమీోాపాల చెట్టు నీడను నిలుతము. 

(అంవణును నడచి నిలుచున్నారు. ) 

కణ. (తనలో) పూజ్యుండయిన దుమ్యంతంసకు 'మేమిప్పు 

చేమని సందేశముపంపిన యు కముగా నుండును ? (అని యాలోచించు 

చున్నాండు,) 
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శకుం__ (రహస్యముగా) సఖీ! మాడు. తామరాకువాటున 

దా(గిన శీ యవల్లభునిగానక యాతురయె చ క్రువాకాంగన కూయు 

చున్నది. ఇందుచే ముందుకార్యము దుష్క_రమనుకొనియెదను. 

అన___సఖీ ! ఇట్లుతలంపకుము, 
గీ, ధవునిబాసియు నిది విషూదంబు చేత. 

గరము దీర్భ మారా తిని గడపుచుండు ; 

విరహాదుఃఖ మత్యంతదుర్భర మెయైన, 

నోర్వుంజేయు నాశాబంధ మొనర దాని. 

రణ్వు.... శాబ్బ౯రవా ! మిరు శకుంతలను ముందుంచుకోని రా 

జుతో నావచనములుగా నిట్టనవలయును, 

శా జ్ఞలా. దేవర యానతీయవలయును. 

కణుగ_ఉ. మమ్ములస త్తపోధనుల, మాన్యభవత్కులముళ౯ , స్వబంధులక 

సమ్ముతివేండ కీమె మెటొ సల్పిననీపయికూర్చ్మి, నెంచి మొ 

కొమ్మనునేలుకొము్ము సరికొమ్ములతో సమగౌరవంబునళా; 

బిమ్మటి జెల్ల భాగ్యమగు() 'బేర్కొననరాదది యింతిబంధువుల్ . 

కణ్వ... బాలా ! నీకునుమేమ్ప్పుడు బుద్ధులు చప్పవలయును, 

మేమువనవానులమయ్యును తౌాకిక్త క్జాన ము కలవారమేసుమో. 

జాబ్ద్లకా_ధీముంతులకు( "దేలియనివిషయ మేదియుండును ? 

కణ్వు...-పుతీ, ! నీవిక్క_డనుండి పతిగృహమును బ,వేశించి._ 

చ. గురులకు సేవంజేయు మను(గుంగతింజూడుము నీసపత్నులక౯ా 

వరుండలుకన్వహించినను భ_ర్హృవిరుద్ధవుగాకు మిసునళా ; 

పరీజనులందు(జూపుము కృపం గడు; బొందకు ఛాగ్యగర్వ్సము౯ 5 

తిరిగిన నిట్లు, కాంతురు సతీత్వము కాంతలు ; నింద్యలొండుచోకా. 

ఇాశ్రమి యిదియేవిధముగా నెంచునో ! 
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గొత.__వధూడజనుల కుపచేశింపవలనినదిం లే. బిడ్డా! ఇదియంత 

యు మనసున నాటిం చుకొమ్ము. 

కణ్వు...-బిడ్లా ! నన్నును నీసఖీజనమును కౌంగిలించికొమ్ము. 

శకుం... అయ్యా |! ఏమి |! (వీ, యంవదయుననసూయ యు. గూడ 

నిక్కడనుండి యే మరలెదరా ? 

కణ్వు___బిడ్డా ! వీరు నొశరికియ్యందగినవారే కాంబట్టి వీరు నీ, 
తోంయాడ రాంగూడదు. నీతోంగూడ గొతమివచ్చును. 

శకుం__(తం న ని కౌంగిలించుకొని మలయపర్ళతమునుండి: 

"పలగింపంబడీిన చందనలతవలెనే యిపుడు తం డి యుక్సంగమును., గ బౌ (UU 
విడచి యన్య దేశమునందు నేనెటు పా,ణములు నిలుప(గలను ? 

౧ ల 
(అని యేక్చుచున్నది.) 

కణ్బు__బిడ్డా ! ఏమి యిట్టుభయపడుచున్నావు ? 
చ గరిమ మహాోకులీనుండగు కాంతునిపట్టపుదేవి వౌచు. దు 

ర్భురథునకార్య్యవై భవము పై బడియుండి ప్కతితీణంబు, భా 

స్కృ_రు నలఫూర్వదిక్కున లె. గాంచి సవిత్రు,ని బ్ముత్రు వేగు మ. 
చిరవాభవాతిదుఃఖమును బడ్డ గణింపవు నీవు లేశమున్. 

శకుం___(తం (డైపాదములకు య్రొక్కు_చున్నది.) 

గ్ర ఇబ వాంఛితార్ధసిద్ధి యగు(గాక | 

శకుం__(సఖులవంక్ తిరిగి) చెలులారా |! .మోారిద్దరును నన్నా 

కృ_ సారి కా(గిలించుకోొను(దు. 

సఖు.(కట్లుచేసి) చెలీ ! ఆరాజూకవేళ నిన్ను గురుకుపట్టలేక 
పోయినపతీ మున నీవప్పు డతని కాతని పేరుచెక్కిన యీయుంగరము 

ను గనంబజుపుము, 

శకుం...మొయిీోసం చేవాముచేత నాబేహము " కరపమొందు 
చున్నది, 
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సఖు__ చెలీ ! భయపడకు. అతిస్నేహ మెప్పుడును గీడుకు శం 

కించు చుండును, 

| | పడవలెను, భాజ్ఞ౯ా__ అమ్మా ! ఎండఎక్కుచున్నది. నీవు త్వరపడ 

శకుం... (అ శ మమువంక తిరిగి నిలుచుండి) నాయనా ! నేను 

తిరిగి యెప్పుడీతపోవనమును జూతునోకదా ? 

క్రణుు__ ఏకా వినుము, 
Gs 

గీ, సకలమహికిని జిరముగ సవతివగుచు, 

నవి క ప్ర తిరధుని జాప్యుంతి నిలిపి, 

పట్టికిం గుటుంబభరమిచ్చుభ ర్వంగూడి, 

శాంత వై చొత్తు నివ్వ రా శమము మరల, 

| గాత __బిడ్డా | పృయాణవేళమించిపోవుచున్న ది, తం డేనింక వెను 

క రుంబంపుము. (కణ్వునిజూచ్చి ఈమె యెంతతడ వై నను మరలమరల 

మితోనీలాగునం జెప్పుచునేయుండును. మిరు వెనుక మరలవలెను. 

కణ్వు...మాతపోనుస్టానమునకు భంగము కలుగుచున్నది. 

కా(బట్టి యింక మరల(గో రెదను, 

శకుం.___(మరల తండి నాలింగనము చేసికొని) నాయనా ! 

తపశ్చరణముచేత. జిక్కీపోయినయీ దేహమును నానిమి త్తమయి మి 

క్కిలి రృశింపనీకుము, 

కణ్వు-.--(నిట్టూర్చువిడిచి) 

గ్, పర్షశాలకు వాకిట బలికింగాను 

దల్లి ,! నీవిడ్డనివ్వరిధాన్య మడరి 
కలయ మొల చినమొలకలుగనంగ, నాకు 

వితతశోకోపళశమన మేంగతినిగలుగు ? 

నకును. నీకు మార్గమున మేలగుంగాక ! 

(అని శకుంతలయ్యు సవాచరులును నిప్క_మించిరిల 
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సఖు(శకుంతలపోయినవంక తడవుచూ చ్చీ) కటకటా! శేకుం 

తల వనవీధిలో. గనుచాటయినది. 

కణ్బు(నిట్టుూార్పువిడిచి) అనసూయా ! మోచెలిక తె దాటి 
లు అని 

పోయినది. దుఃఖమడంచుకొని మిరిటు నాతోంగూడ రండు, 

సఖు__.తం డ్రి, ! శకుంతల లేని యీతేపోవనము _ పాడుపడినట్టు 
న్నది. మేమెట్లువొత్తుము ? 

కణ్వు-__స్నేహవృ త్రిచేత మోాకాలాగునం గనంబడుచున్నది, 

(విచారముతోనడచి) ఆహో ! ఓబిడ్డలారా ! శకుంతలను మగనియింటికి6 

బంపివేసి యిప్పుడు స్వస్థతను బొందినా6డను, 

గ్, కన్వ్యయెపుడు. బరునిసా త్తే కాన, దాని 

నిప్పుడు _పృత్మిగ్యహీతకు నప్పగించి, 
జ చాపుడుధనంబు స్వామికిందార్చినట్టు 

లెంతొ నిర్శ్మలమయ్యె నాయంతరాత్శ. 

(అని యందబును నిప్ము_మించుచున్నారు.) 

ఇది చతుర్ధాంకము. 

10 



(శ్రీ 
మ ఇ 

శాకుంతలనాటకము, 

కకక హౌ — 

పంచమాం౦ం కము. 

రంగము...రాజమందిరము, 

[అప్పుడు సించశీసనా నీనుండయి రాజును, విదూవకు డును 

చ, వేశించు చున్నారు] 

విదూ..( చెవియిచ్చి) ఓమిత్రుండా ! సంగీత శాలలోపల లత్యు 

ముంచుము. మృదుమధురమయిన లేటపాటలో స్వరసమ్మేళనము విన 

నచ్చుచున్నది. చేవియెన వాంసపదిక వర్షములు నేర్చుకొనుచున్నదని 

తలం౭చెదను. 

రాజు. మాథఢవ్యా ! ఊరకుండు. నేను వినియెదను. 

(శెరమజుంగున పాడంబడుచున్న ది.) 

ద్విపద, (కొత్త పూంచేనియం (గోలంగనీవు 

చి త్తంబుననుగోరి నన లకు 

(శో,మవివిరిటేనెం గోర్కి_తీరంగ 

నమ్మాడ్కి_.హోయిగా ననుభవించియును, 

నిపుడీవు మధుపమా ! యింతలోనిచట 

నప్రురూప మెన యీయంబు జవసతి 
యా 

మరగి సుఖం చెడుమూత,న యెట్లు 

మజవంగ ల్తీతి తోొంటిమావిమంజరినె ? 

రాజు.అహాహో ! ఈపాట రాగ (సృవాహిని యగచున్నది ! 
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విదూ.. ఈపాటలోని యత్న రార్థము తమకు. బూర్షముగాం 

-జెలిసినదా యేమి ? 
రాజు_.(చిజునన్ర్షనవి్ట) ఈమె యొకప్పుడు నాచేత బ్రైమిం 

పంబడినది. అందుచేత వనుమతీదేవివిషయమయి యామె నన్ను నిం 

దించుచున్న దనుకొనియెదను. మి శ్రుడా! మాఢవ్యా ! నన్నునిపుణ 

ముగా నె త్తిపొడిచితివని పాంసపదికతో నామాటలుగాం చెప్పుము, 

విదూ___ దేవరయాజ్ఞ యిచ్చినట్లు చేసెదను. (లేచి) మి త్రుడా | 

అప్పరసచేతిలో. బడిన విరాగునివకనే యీమె యితరులచేం జుట్టుప 

ట్టించి కొట్టం చెడు నాకిక ము _క్రీయుండదు ! 

రాజు._పోయి నాగరికవృ త్రీతో నామెకుం చెలుపుము, 

విదూ.__వమిసంగతి ? (అని నివు ,-మిం చెను.) 

రాజు(తనళో) అదియేమోకాని గీతార్థమునువిని వ్కియజన 
ఏియోగములేకయు నేనేమియు దోంచనివాండనుగా నున్నా(డను, 

అట్లుకాదు... 

గీ, మున్నెటుంగకయు మదినంటుపూర్వజన్మ 

భ్ వ్యసఖ్యముల్ స్మరణకు వచ్చుంగాన 

జనుండు సుఖతంండయ్యు సురూపచయము(గనియు 

సుస్వరంబుల వినియు నుత్చుకతంగాంచు. 

(అని యాకుల పాటులో నుండుచున్నా(డు.) 

(అప్పుడు కంచుకి వ,వేశించుచున్నాండు.] 

కంచు.__అపహాో ! నేనిటువంటియవస్థను బొందినాండనుగజా ? 

గ్, అవహితుండనై. కులాచారమనుచు నేను 

దాల్చు నీవే ల్ యప్టీ, యంతఃపురముల. 

గాలమధికంబు చెల్లినకతన నిపుడు 
నడువలేని నాకవలంబనమున కయ్యెం 
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ఓయీ 1! రాజునకు ధర్మకార్యము మిక్కిలి యనతి క్రృమణీ 
యము. అట్టయినను, ఇప్ప జేధరా ర్మాసనమునుండి లేచినయూాయనకు 

మరల (శృమకలిగించు కను 'దెలుప్తుటకు మనసుగొలుప 
కున్న ది, రా, ఈలోకతం తాధికారమున శీన్న యును విశ్రాంతి 
లేదు, ఎట్లన___ 

న అర్కు_(డెక్క_ మొగినె యశ్వంబులనుగట్టు ; 
శేయియబగలుందిరుగు వాయుబేవుం ; 

డవనిభరముచాల్సు ననయంబు శేషుడు ; 

ధరణిపాలురకును ధర్ముమిదియ. 
బక గణ్వునినియోగము నడ 'పెదను, (అని నడచి మాచి) ఈరాజు__ 

గీ, నడపి గజయూధముల, నెండంబడుచుంబగలు 

కీతలస్థలి గజరాజు చేరునట్లు, 

చ్కజలం దనక్ న్న విడ్డలవలెను నడపీ 

స్వస్థ చిత్తుం డై నిర్ణనస్థలముంే రె. 
(సమివించి) దేవా! జయమగుంగాక ! జయమగుంగాక ! ఇదిగో 

వీరె హిమవత్సర్యత వ్రాంతవనవాసులయిన తపస్సులు. _కణ్యసంచదేశ 
మునుగొని స్ర్రీలతోంగూడ వచ్చియున్నారు. విని చేవర యిచ్చవచ్చి 
నట్లు చేయ(దగును. 

రాజు ---(ఆదరముతో) ఏమి ?. కణషసం'దేశము 4 తెచ్చినవారా? 
కంచు... వలీ యేమి ? 
రాజు .౪ఆ శృమవాసులయిన వీరలను స్రాతవిధిచేత సత్కరించి 

స్వయముగానే తాను వారినెదుర్కొని ర్రీసికొనిరోవల యునని పురోహి 

తుండయిన సోమరాతునితోనామాటలుగా విన్నవింపుము, నేనును ద 
పస్విదర్శనమునకు. దగిన చోటనుండి వారికయి (వృతీతీ.ంచు చుండెదను. 

కంచు... దేవర యాజ్ఞాపిం చినట్లు చేసెద. (అని న్నిప్క మించు 
చున్నాడు 
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రాజు. లేచి) వృేత్రవతీ! అన్ని పనో తృళాలకు దారిచూపుము, 

ప (సృతీహారిణి హహ. ! ఇటు. ఇటు. 

= జు(నడచి, అధి కారదుఃఖమునుకనంబజు చి) జనులందజును 

గోరినవస్తువ్రులనుబొంది సుఖులగుచున్నారు. రాజులకో కార్యసాఫల్య 

మయినను దుఃఖమే, 

గీ, అగపడంగనీదు చింత రాజ్య పృతివ్ట ; 

రాజ్య పాలనమెంతేయు (శ్రామకరంబు ; 

దండమును జేతందాల్చుఛ తృంబువోలె, 

రాజ్య మె గ్రమంబునిచ్చుచు (శ్రాచుమునడంయ. 

వె తాలికులు._ (తెరలో) దేవా ! విజయవమగు.గాక్ |! 

(వృథముడు_గీ, స్వసుఖమును జూడ కలసెదు జగముకొొబకు( ; 

(బ్రతిదినంబును నీకు వ్యాపారమిదియె ; 

చెట్టు తీవాతపము(దాల్సి నిరసుచేతం, 

దనదునీడ చే నా గ్రీతేతాప మడంచు. 

ద్వితీయుండు.___గీ. మరలిచెడు శిత చేసి దుర్మార్గచరులం ; 

గలహాము లడంతు, వారసి కాతువ్వు ; 

బజంధులంతటి మైశ్వర్యవంతు లున్న, 

బంధుకృత్యంబు నెజుపెదు © జలకివె, 

రాజు చింతా క్రాంతమనస్కు_ల మయియున్నను మేమోవచ 

నముల చేత నభినవసత్వసంపన్నుల మయితిమి ! (అనినడుచుచు న్నాడు.) 

(సృతీహారి_ గొత్తగాందుడుచుటచేతం బృకాశించుచు సమీప 

మున పోోమభేనువున్న యగ్ని హో ల్ గృహముయొక్క_. వెలుపటిగుమ్మ 

మీబె దేవర యెక్క వలయును. 

రాజు. (ఎక్కి పరిజనునిమూంపుమింద చేయూత చేసి నిలు 



78 అభిజ్ఞాన సఫారుంతలనాటకగము, 

చు BS గ్ది ఖ్ రి ౦డీ) వేతృవతీ! వమియుడ్లేశించి పూజ్యుండయిన కణ్వమహర్చి నాయొ 

ద్దు బుషులనుబు పియుండును ? 

చ, పరమత పోనిరాఢమునివర్య తపస్సులు విఘ్న మొంచెనో ! 

యరయక యెవ్యరె న ఖలు లా శ మజంతుల కెగుచేసిరో ! 
శ. (|) ౧ 

విరుల మదీయ దో వషమున వృతులతావళు లియ్య మా నెనో ! 

యరయంగలేక సంశయము నాకులపాటు మనంబు చెం దెడు౯. 

ప తీ__ సంతువ లు చేవరవారి పతీ తమ సుచరి త్ర, చేత సంతుష్త్టులయినబుములు చేవరవా 

ని గొనియాడుటకయి వచ్చినారని నేనూహిం చెదను, 

[అప్పుడు గెతమోసహితయెన శకుంతలను ముందిడికొని మునులును 

వారిముందు కొంచుకియు పురోహితుండును ప్ర వేశించుచున్నారు. ] 

కంచు__ఆర్యులారా ! ఇటు, ఇటు. 

శాజ౯._శారదషతా | 
౧ 

చ. ఇలనుమెలంగుభాగ్యనిధి యీనృపుం డేమియు మేరమిజు శే 

కులమున నెంతహీనుండును గుత్పితమారగము పట్టం డొక్క_ండుకొ; 
౧ లు 

దల౭చెద నట్టులయ్యు, విజనసలి మున్ను సతంబునుంటచేం 
లు థి 

బలుజనులున్న యీగృహము వహ్ని పరీతగృహంబునక్షైదన్ 

శార _-వురప, నేశముచేత నీవిట్లగుట యుకమే. నేనును... 

ఉ. స్నాతుండు కల్మషాంగు. గనుచందమునళా, బటుదుష్టవ ర్హనుకా 

బూత చరి త్రుండెంచుగతి, భూరివిని చి తు మేలుకొన్న వాం 

డాతత బుద్ధిలో. దల6చునట్లుగ స్వేచ్భమెలంగువాండు కా 

రాత లబద్దు నట్లుగా దలం చెద నీయివాసౌఖ్య చిత్తుల౯. 

శకుం (నిమి _త్రమునుసూచించి) అయ్యా ! ఏమోకాని 

నాకుడికన్న దరుచున్న ది, 

గౌత___బిడ్డా ! నీకీయశుభము తొలంగునుగాక ! నీభ ర్రకులదే 
వతలు నీకుళుభములిత్తురుగాక ! (అని నడచుచున్నది.) 
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పురో__(రాజునుజూపి) శీతపస్వులా రా ! ఇదిగోవర్గా శృమపరి 

పాలనచేయు మహోరాజింతకుమునువే సింహాసనముకుదిగి మినిమిత్త 

ము నిరీవీంచుచున్నా (డు. ఆయనను సందర్శింపుండు. 

శాబ్ల౯...ఓమహో బ్రాహ్మణా! ఇదియెంతయు. గొనియాడందగి 

నిదే, మేమోవివషయమున మధ్యస్థులము. 

గీ, తరులు ఫలసమృద్ధిని నమ్రతనువహించు; 

మేఘములు నవోదకముల మిగులవంగు; 

సత్పురువు లుద్ధతులుగారు సంపదలను; = 

పటుపరోపకారులకు స్వభావ మిదియె. 

(వతీ---బేనా ! బుములు ప్రసన్న ముఖవర్హులయి కొనంబడుచు 

న్నారు. అందుచేత వారువచ్చినకార్యము విశ్వాసయు క్రమయినదని నేన 

నుకొనియెదను. 

రాజు.(శేకుంతలనుజూచి) 

గీ. పయిని మేలిముసుంగును వై చికొనుచు, 

మేని చెలువంబు స్ఫుటముగా. గానంబడరక్, 

పండుటాకులలో. బల్లవంబుపగిది, 

బువులనడుమనుండీనయీమె యెవతియొక్కొ ? 

(ప,లీ---కుతూహలముగలదయి నాయూహాతిన్న గా వ్యాపీంప 

కున్నది. అయిననీమెరూపము వమూడందగినదిగా. గాన(బకుచున్నది. 

రాజు... అవుంగాక ! పరకళ్యతృమును చేతీచూడరాదు. 

శకుం..._.(చేయిజొమ్మునం జేర్చుకొని తనలో) వాదయమా ! 

వమియిట్లు వడంకుచున్నావు * భ్రర్తగారిభావము తెలిసికొన నించుక 
శథైర్యము వహింపుము, 

ఫురో._...(ముందుకువచ్చి) ఇదిగో తపస్వులు విధ్యు క్తముగా 
నర్చింపంబడినవారు. వదోవీరియుపాధ్యాయులు పంపిన సమాచారము 
కీలదంట ! జేవా ! వినందగును, 
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రాజు సావధానచిత్తుడనయి యున్నాను. 

బుషులు.(నేతులె తీ) రాజా! నీకు జయమగు6గాక్ |! 

'రాజు...-మిక ౦దజకును నమస్క_రించుచున్నాను. 

బుములు.___ ఇస్టార్థసి స్ యగు6ంగాక ! 

తమన సం. నిరి్భిఘ్న ముగా సాగుచున్న వా ? 

బుషు_ గీ. సాధుసంరతుణము నీవు సలుపుచుండ, 

స్మత్మియలకెట్లు విఘ్నుముల్ సంభవించు ? 

బిట్టుగ' సహవాస క్రిరణుండు వెలుయసచుండ(, 

బుడమి నంధకారం బెట్టు పుట్టనేర్చు ? 

రాజు_నా రాజశబ్ద మిప్పుకుగదా నార చలు! | పూజ్య 

డయిన యాకొణగమహాోముని లో కానుగ, హముకొజకుం గుశలిమె 

యున్నా(.డా? 

బువు.___త పస్సిద్ధి గలవారికి. గుశలము స్వాధీనమే. ఆయన 

కుశల శ్నపూర్వకముగా మిోకిట్లు చెప్పుమనియె, 

రాజుఎ-ఠళయన యేమని యాజ్లాపించినారు ? 

శాబ్ఞణ_.“* అన్యోన్యసం కేతముచేత సీవుమాపు లికను వివాహ 

వాడుటమోాయెడ(గ(ల చీ తివేత నేనంగీకరిరచినాడను. ఎందుచేతనన_ 

గ్, యోగ్యతములలో నగ్భగణ్యుండ వీవు; 

భువి శకుంతల రూపాందుపుణ్య రాసి; 

తుల్యగుణయుక్తు లగు దంపతులను గూర్చి, 

బువా చిరకాలమునకును బాసెనిందం 

కాంబట్టగర్భిశమైన యామెను సహధర్మాచరణమునకు స్వీక రింపవల 

యును” అని 

గోత్ర. —లయ్యా ! ! నాకును గొంత చెప్పనిచ్భగలదు, కానినాన 

చనమున కవకాశములేదు. ఎందుచేతనన.. 
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న్, గురుజనులయిష్ట మియమకో రదయ్యె; 

నా ప్తబంధుల మోరును నడుగ రై తి; 

రిట్లు వూాలోనె మోరొనరించుకొన్న 

పనికి నొండొరులకు నేమి పలుకవలయు ! 

కకంం__(తనలో) భర్త యేమిపలుకునో ! 

రాజు-_ఇవి యేటిమాటలు ? 

కరుం__/(తనవోో ఈవాగిషజుంభణము నాకొన్ని సూత ము 

గానున్నది ! | 1 + న | ్న 

ఇాజ్ద౯ల___వమిమిాతాత్పర్యము ? మోరులోక వ్యవహారమున 
మిక్కలి ప, ee 2 

rd పుట్టినింటనె పతిగలపాల(తి యున్న 

జనులు శంకింతు రన్యథా సాథ్వినై నం; 

గావునను దద వ్రీయనై నం గాంతనెపుడు 

బంధుజను లుంచ6 దలంతురు భ్రర్తకడనె, 

రాజు...వమి ? మొమానివి వూర్ళము నాచేత వివాహమాడం 

బడినదా ? 

శకుం.__(విపాదముతో మనసులో) హృదయమా ! నీకిప్పుడు 
'బెడదసంభవించినది ! 

శాబ్దకా_ఏమి ? వేసినపనియెడ ్వేషమును ధర్మమును తప్పు 

టయు రాజునకుందగునా + 

రాజు.ఎందుచేత మోరీ యసత్యకల్పనగల ప, శ్న వేయుచు 

న్నారు 2 

శాగ్గ_ఈవికారములు తబుచుగా నై శ్వర్యమత్తులకుం బు 

ప్రెడివే, 

రాజు. (తనలో) నన్ను వీరు మిక్కిలి తిరస్కరించు చున్నారు* 

11 
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గాత__బిడ్డా ! నీవు శ్షణమా తము సీగ్గుపడకు. ఇప్పుడు సీ 

మేలిముసు(గును దీసెనను. అందువలన నీభర్త నిన్నానవాలుపట్టును. 

(అని యట్లుచేయుచున్నది.) 

రాజు. (శకుంతలనుజూచి తనలో) 

చ. ఎదురను గానిపించు నిడె యూయసమానసురూప మార! నే 

నిది మొదలం గృహించితినొ యే గృహింపనొ నిశ్చయింప లే 

నెద ; హిమపూర్గకుందమున చేని వృభాతమునందు గాంచుతు 

మదక రణిం ద్యజింపను దమికొ గృహియింపను జాల ని తజి౯, 

సృతీ__అహో ! రాజుధర్మదృ్భప్టీ ! అనాయాసముగా లభించిన 

యిటునంటిభాపమునుజూ చి మజ్యెవ్వం డాలోచించును ? 

సాజ్ఞకా_రాజా ! ఏమి యూరకున్నావు ? 

రాజు. ఓత పోధనా ! ఎంతయాలోచించినను నేనీమెను బరి ఖ్ 

హించుట స్మరణకురాలేదు. అట్లుండంగా స్పష్టముగా. గనబడుచున్ను 

గర్భచిహ్నాములుగలయి మెను నేనెట్లు భార్యనుగా నంగీకరింపుదును ? 

శకుం___(తనలో) ఈయనకు వివాహవిషయముననే సంబేవా 

ము కలిగినది. ఇక దూరముపోయిన నాయాశ యెందుకు ? 

సాజ్ఞకా_ఇదినీకుందగదు. 

గ్, దొంగిలినసాత్తు దండ్యు(డౌదో"ంగక డె 

మరల6 బంచినకరణి, నమ్మని నీవు 

క కొనినయాత్య్మతనయను గౌరవమున 

సీకడకుం బంపుట నతండె నింద్యుండి పుడు. 

శార.__శార్గరవా ! సీవిష్పుడూరకుండుము. ఓశకుంతలా ! 

మేము వెప్పందగినది మేము చెస్పితిమి. అందునకిత. డీవిధమునంబలు 

కుచున్నాండు. ఈయనకు నమ్మకము పుట్టునట్టు పత్యు త్తరము నీవుచె 

ప్పృము. 
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శకుం.._(తనభో) అటువంటి యనురాగమున కిట్టిగ తి పట్టినప్పుకు 

నేనుదలంపించిన ప, యోజనమేమి ? ఇంక నన్నుంగురించి నేను దుఃఖపడ 

వలసినదే. నిశ్చయము, ( పృకాశముగా) ప్రాణేక్వరా ! (అని సగము 

చెప్పి ఇప్పుడు వీవావామునందే సంశయము గలిగినదిగనుక, ఇట్టువిలు 

వందగదు. ఓఫౌరవా 1! నాండా (ప్రకారముగా. దపోవనమునందు స్వభా 

వముచేత జేలహృడయముగల నన్ను సీవెన్నో బాసలు చేసి మోస 

పుచ్చియిప్పుడీవిధమయినమా టల చేత నన్ను నిరాకరించుట నీకుందగునా ? 
రాజు._( చెవులుమూాసికొని) పాపము శమించునుగాక ! 

గీ, వసుధం గూలంకపనదీ (వృవావా మచ్చ 

జలమును దటస్థతరువును గలంచు నట్లు, 

వం 1 క్తి నిమాప్క నన్ను 6 

'బావకుని,జేయనుం బాటుపడిదవేల ? 

శకుం___మంచిది ! తమరు నిజముగా. బరభార్య యనుశంకచే 

తనే యిట్లయితిశేని ఈయానవాలుచేత దమసంచేహానివారణము చే 

సెదను. 

రాజు.__ఇదియు త్రమపశ్నము. 

కుం .. (ఉంగరపు వేలుతడవి) నా వేలియుంగరములే దు, (అని 

విపూదముతో గాతమిని జూచు చున్నది.) 

గాత__..ళ కావతారములో శచీతీర్ధోదకమునకు నీవు 

క్కి_నప్పుడు నీయుంగరము జాజిపోయినది కాంబోలును ! 

రాజు..(చిజునన్వనప్వి) బ్రందుచేతనే (స్రీలు సమయోచిత 

మ్ల కలవారని'చెప్పుదురు, 

శకుం._._.ఇందులో విది యిప్పుడు తనసామర్థ్యమును జూ"పెను, 

మీకు మతీయొకటి చెప్పెదను. 

రాజు....ఇప్పుడు చెప్పెడుదాని న్వినవలయునుం 

ము 
లో 
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శకుం_..ఒకనా(డు నవమూలికామంటపమునందుం చామరాకు 

దొప్పలోని నీరు తమచేతిలో. బోేసికొంటిరి, 

రాజు. వినుచున్నా (డను. అనంతరము, 

శకుం.ఇంతలో నా పెంపుడుబిడ్డయైన దిర్హాపాంగ మనులేడి 

పిల్ల సమిపమునకువ చ్చెను. మారు కనికరముగలవారయి నీవే ముం 

దుగా సీరుత్రాగుమని దానిని నీరు భూపి పిలిచితిరి. పరిచయము లేక 

పోవుటచేత నది మీాశేతిసమీపమునకు రాదయ్యెను. పిమ్మట నీరు 

నేను చేతంబటుకోగానే యది స్నే వాముచేత + దగ బరు వచ్చెను. అ 
లు ౧ 

ప్పుడు నన్ను మోారీవిధముగా  మేలమాడితిరి___అందటును బంధువుల 

యెడ నిశ్వాసముంతురు; మిోరిరువురును నరణ్యసంభవులు. 

రాజు. స్వ కార్య నిర్వహణనిపుణలయిన, స్రీ లీ మొదలయిన తేనె 

లొలుకుకల మాటలతో భోగపరాయణుల నాక రింతురు, 

గాత___ఓమచోభాగా ! ఇట్లునలంపందగదు, తపోవనమునం 

దు బెరింగినబురూమె కొపటమెటి(గినదికాను, 

రాజు... ఓవృద్ధత వస్విని ! 

చ. అరయంగ మానవేతరములె తగజుతువులందు (స్ర్రీలలోం 
Cn 

గరము నివర్షపాటవము గన్నడం జెప్ప నేల (పాజ్ 

తరుణులమాట ? తా. బరభ్ళ్భత, పృకరం బికరదిషీజాళి నం 

బరమున శేగుదాంక. బెనుపంగనొనర్చచదె కన్న బిడ్డలన్ ? 

శకుం(రోనముతో) కుత్సితుండా ! నీవృాదయానుమానము 

చేత నితరుల నశ్లే చూచుచున్నావు. పెకి ధర్మకవచమును దొడిగి 

గడ్డిక వ్పీయున్న నూలతివలె నున్నవిన్నెవ్వరు పోలగలరు ? 

రాజు(తేనళో) నాకు మనస్సునందు సంచేవామువుట్టించు చు, 
కపటములేనియ'ట్లీ యీమెకోపము కనబడుచున్నది, అశ్లేకడా ? 
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చ, స్మరణకు రాక క్రూ కూరముగ సాషంతముళోపల దాపమొందుచున్ 

నరము రవాన్యష్టం బ్ర బ ఇయగాధ యమెబుంగ(గ లేనినాపయికొ 

దరుణి యపారలోపమున( దద్ద యు నే త్ర ము లెజ్జంజేసి వం 

కొరలగుకన్న్చొమల్ వితుచు( గా స్మర హావవిఖండన క్రియళా, 

((వృకాకముగా) ఓకళ్యాణీ ! దుష్యంతునినడత యందరకుం 'జెలిసినబే . 
అయినను నేనిది తెలియంజాలకున్నాను. 

శకుం___ మేలు ! పూరువంశజుండను నమ్ముకముచేత నాలుక తే 
నెయు హృదయము వీవమునై నవానిచేతంబడి నేనిక్కడ స్వచ్చంద 

సంచారిణినిగాథేయ (బడి తిని. (అని చీర చెజుగుతో ముఖముకప్పుకొని 

యేడు చున్నది. ) 

ఇాబ్దకా. ఈలాగున స్వతం తి, ంచి బుద్ధి లేనిపని చేసినందుకు 

దాపమనుభోవింప వలసిన చే, 

గీ, వకతమ చాంధవము సల్పునెడను దాను 

బదిగ6 బరికించి మజీచేయ వలయునెపుడు; 

హృదయ మెటుంగక పరులతో? బదరిచేయు 

సౌహృదమె వీరోధమగు నీచందముననిె, 

రాజు... అయా ! ఏమి మిోరునునీమెమాటల నేనమ్మి నాయం 

చేదోపారోపణము చేసి నన్నునిందించుచున్నారు ? 

శార్జ__(అసూయ కో) నావ్యత్య_స్థవాక్యమును దమరుచి త్తే 

గింపవలయును, 

గ, అ పృమాణం'బెయగు జన్మమాదిగాయగ 

సతము గెటిల్య మెజుంగని జనముమాొట; 

అన్ఫ వం చనమే వి ద్యయట్లు నేర్చు 

వాలెపో సత్య వాదులు వసుధమింద, 

రాజు.._.టీసత్యనాచీ ! మోరుచెప్పినప కారమే నేనొప్పుళొని 

యెదను. ఈమెను వంచించుటవలన వమాశేమిలాభము 1 
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శార్గ_.__ పాపము. 

రాజు... ఓయీ ! పౌరవులు పాపమును గోరుదురనుట నమ్మ. 

దగినదికాదు. 

ఇార్ట__.శారద్వతా ! మనకు మాలు త్రరముతో నేమి వయో 

జనము ? మనము గురుసం ేశమును నిర్వ ర్రించితిమి. ఇక వెడలిపోవు 
దము. (రాజుతో) 

క. ఈ వెలందుక నీభార్యయె 

యీవేలిన నేలుకొమ్మి, యేలకయున్నన్ 

బోవిడువ్ఫు మాం డ్రృయెడం బతు 

లే విను సర్వాధికారు లిల నన్నిటికి౯. 

గాత___ముందునడువుండు. (అని యందణును బయలుదేటుచు 

న్నారు.) 

శకుం___ ఈకుత్పితునిచేత మోసపోతిని. ఇంక నాగతియెట్లు ? 

దుఃఖములోముని(గి యున్ననన్ను మీరును విడిచి "పెక్షుదరా ? (అని 

వెంట(బడుచున్న ది.) 

గాత... (నిలిచి) వత్సా! ఇార్టరవా ! పాపము శకుంతల 

దైన్యముతోోవిలపించుచు మనవెంట వచ్చుచున్నది. భర్తబేం గ్తూర 

ముగా వదలిపెట్టంబడి బిడ్డ యేమిచేయంగలదు ? 

ఇార్ట___(రోపషముతో వెనుకతిరిగ్సి ఓసి దుర్మారురాలా! 

ఏమి? స్వాతం త్స్యము నవలంభించుచున్నావు ! 

శకుం__(భయముచేత వడంకుచున్న ది.) 

ఇార్గ శకుంతలా | 

గీ, అవనిపతి యన్నయట్ల నీ వగుదువేరి, 

కులము చెడినపీ 'వేల నీకూర్మిపితకు ? 
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నీచరిత శుద్ధమంచును నీ వెజింగి 

తేని పతియింట దాస్యంజె హీతము నీకు, 

నిలువు. మేము వెళ్లెదము. 

రాజు.__ఓతపన్వీ ! ఈమె నేలదూవీ.౦ బెదవు ? 

కొ, కుముదంబులశే శశియును 

గమళంబులకే రవియు వికాశమొసంగుళ౯ా ; 

స్వమన మటు జితేంద్రియులకు 
విముఖం బగు. బరవధువులబిగి కౌం గిలికి౯. 

శాజ్ఞకా అన్య సంగము చేత. బూర్యవృతాంతమును వముజుచి 

పఫోయియున్న ప్ప డధర్మభీరుత్వ మెట్టుకలుగును ? 

రాజు..(పురోహితునితో) ఇందులో గురుత్వలఘుత్వములు 

మిమ్మే యడుగుచున్నాను. 

గీ, వనె మూఢుం-డనె తినొ యీమె కల మ గా 
లాడెనో, యనిసంశయ మయినయిప్పు 

జ స్వభార్య విడుచు వా(డనే యగుదునా ? 

యన్యసతి నంటుపాతకి నగుదునొకొ,_ ? 

పుకోహితు;,డు._(ఆలోచించి) ఇప్పుడిట్లు చేయవచ్చు నుం 

రూజఖఖాలేనురా ల యియ్యవ లెను. 

పుగో-_ఈమె (పృసవమగువణకును నాయింట నుండవచ్చును. 

అశ్లేల చెప్పెదవంటిరేని మిరు చ కృవర్తియగు పుత్రునింగందురని 

యీవజశే పెద్దలు చెప్పియున్నారుగచా ? మునిచాహితు,. డాలక్ష 
ణములు గలవా(డయినపక్షుమున, సంతోషపూర్వకముగా నీమెను 

దమరంతఃపురమునకు రప్పి ంచుకొను(డు. మణి మొక లాగ య్యే నేని 

యీోమెను దం డికడకుం బంపుట యుండనేయున్న ది. 
రాజు... గురున్రగారి యిష్టానుసారము చేయును, 

పురో__బిడ్డా ! నా వెంటరమ్ము. 
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శకుం___ఓభూ జేవీ ! నీలోనికి నాకు దారియిమ్ము. (అని 

యేడ్చుచు పురోహితునినోడను తపనస్వులతోడను నకుచుచున్న ది.) 
రాజు__(శాపముచేత జ్జ పీలేనివాండయి శకుంతల సంగ తియే 

యాలోచించుచున్నా6డు.) 

(శెరమజు(గున) ఆశ్చర్యము ! ఆశ్చర్యము ! 
రాజు (అలకించ్చి అది యేమయియుండునో ! 

పురో.__((ప,వేశించి విస్మయముతో) "దేవా ! అద్భుతము 

పుట్టినదిగదా ? 

రాజు. అది యేమి ? 

పురో____ దేవా ! క ణ్వశీష్యులు మరల(గానే___ 

గి తనయదృష్టంబు నిందించుకొనుచు బొల 

చావు లెగనెత్తి యేక్వ నుష కృమించె ; 
రాజు తరువాత నేమిసంభవించినది ? 

పురో... అప్సర స్తీర్థమున మింటి కామె గొనుచు 

నెగసె వెస గాంతిరానియొా యింతి యొక తె, 

(అందజు నాశ్చర్యపడుచున్నారు.) 

రాజు. భూదేవా! ఆమెను మనము ముంబేవిడిచి'పెట్టితిమి. 

వ్యర్థ మయినవిచారముతో మీరేల వెదకెదరు ? విశ్యాంతిబొందుండు, 
పురో_(మాచి) విజయమగుగాక ! (అనిని పు మించుచు న్నాడు) 

రాజు. వేత్సనతీ ! నామనస్సు వ్యాకులముగానున్నది. పడక 

గదికీ మార్గము మూాపుము. 

ల తి___బేవా ! ఈలాగు. ఈలాగు, (అని బయలుదేజుచున్నది) 

రాజు గీ, ఏవిరాకరించినతాపసేం ద ,సుతను 

చారను~ నెంతమా తృంబు( దలంప నేను; 

డెంద మట్లయ్యు సంతాప మొందు చిపుడు 

వ్ర తృయముపుట్ట బోధించుపగిది నుండె. 

(ఆని యందటును న్మిప్క్కృ-మించు చున్నారు) 
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శాకుంతలనాటకము. 
ంబాళజ్నట్ర్యూక్య్యోనాా-లం--- 

పంచమషష్టాంకమధ్య మునం దు ప, వేశకము, 

రంగము. రాజమందిరడాగరము., 

(అప్పుడు పురితలవరియగు శ్యాలకుండు "పెడ రెక్కలుకట్టిన యొక 

పురువ్వుని తీసికొని రతకభటులతోం (బ్ర, వేశించుచున్నాడు. ) 

రత్ష__(వానినిళొట్టి _ఓరిదొంగా ! రత్న ముందాపునప్పడు 

'వేరుచెక్కి న రాజుగారి యూయుంగరము నీ కెక్క_డనుండివచ్చినది ? చెప్పు. 

పురు__.(భయము నటించుచు) అయ్యలారా ! దయ వేయు. 

డు. నే నిటువుటిపని చేయువాండనుగాను, 

(సృథముడు__ ఓరీ | సీ సద్ర్రాహ్మాణుః డవని విచారించి 
పరి గహిరపుచుని రాజుగారు నీ కీడాన మిచ్చినారురా ? 

పురు__ఇప్పుడు నేం జెప్పునదివినుండు. నేను క క్రావతారతీర్థ 

సమీప వాసినైై నబి స్తనుం 

ద్వితీయుండు.__ఓరిదొంగా ! ! మేము నీజాతియడిగినామురా ? 
జ్యాలకుండు.__ ఈ- చోరునినంతయు వరుసగా. జెప్పనిండు, వీనిని 

మధ్య నడ్డపెట్టవలదు. 

రత్సీ___అఆయన యాజ్ఞాపిరచివ్న ప, కారము చెప్పు 

పురు.___నేను వలు గాలము మొదలయిన చేంపలనుబట్టు సాధన 

ములచేత( గుటుంబభరణము చేసికొనుచున్నాను. 
శ్యాల=(నవ్వి) ఇప్పుడు నీజీవనము బహు పరిశుద్ధమయినది. 
పురు. దేవా ! తమరిట్లు సెలవియ్య రాదు. 

గీ, గర్హితమె మైనరు). స్వజాతికర్ము మెపుడు 
వదలంగూడదడుగా'దె యెనవ్వారలకును; 

12 
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య్మాసురుండు పశుమారణక ర్మ చేత 

దారుణుండై న, మృదు వెయా దయనుబూని, 

శ్యాల__తరువాతే. తరువాతే. 

వురు.__ఒకనాండు నేనొక యెజ్జ చేంపను గోసితిని, అప్పుకు 

దానికడుపులో రత్న (వృథా భాసుర మయిన యాయుంగరము కనంబడీ 

నది, తరువాత నేను దీని నమ్మంజూపుచు మాచేత బట్టుపడితిని. 

మిరు నన్ను. జంపిననుసకే విడిచిననుసలే, ఇది వచ్చినవిధమింతే. 

భాషల __జూనుకా ! పొలసుకంపును విశారరూపమునుగల పండు 

నిస్సంశయముగాం జేంపలవాండే, వీని కీయుంగరమువచ్చుటయే విచా 
రింపవలయును, మనము రాజగృహమునకుం బోవుదము, 

రకు మంచిది... ఓరిదొంగా ! రారా. (అని యందణు నడుచు 

చున్నారు.) 

శాల్య-.సూచకా ! పీనిని బురద్వారమున న పృమత్తులరయి 

కాచియుండుంకు. ఇప్పుడీయుంగరము వచ్చినవిధము రాజునకు నివే 

దించి యాతేనియాజ్ఞ పొందివచ్చెదను, 

ర క్ష అయ్యా | సృభువువారియను గృహాసంపాదనమునక్ర యి 

పొమ్ము, 

(శ్యాలకు(డు నిప్కృ_మించుచున్నా(డు.) 

(సృథము:కుగాను కా ! శాలకు డాలస్యము చేయు 

చున్నాడు ! 

ద్వితీ... రాజులవద్ద సమయముకనిపెట్టి యనుసెంపవలయును 

గదా? 

సృథ=జానుకా |! వధ్ఫు(క యిన ఏీనికిం బూలుచుట్టుటకు 

నాచేతులు తొందరపడుచున్న వి. (అని నానిని జూపుచున్నా(డు.) 
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పురు.__స్వామి ! న న్న కారణముగా. జంపుట మోకు(దగదు., 

ద్వితీ__(చూచ్సి అదిగో మాస్వామి ప త్రిక చేతబట్టుకొని 
రాజుగారియాజ్జనుబొంది యిటు మొగంబయి కొనంబడుచున్నా (దు. 

ఓరీ ! నీవిక గద్దలకు బలియగుదువు. లేదా కుక్కల నోరనై నను 

బడెదను. 

క్యాల._(|పృవేశించి) సూచకా ! ఈపల్లెవానిని విడిచి 

పెట్టుము, వీని కయుంగరము వచ్చినసంగతి సరిగానున్నది. 

సూచ ___ దేవర యాజ్ఞాపిం చినట్లు చేసెదను, 

ద్వితీ__ వండు యమమందిరము. జొచ్చి మరలవచ్చినాండు* 

(అని వానికట్టు వీప్ప్రచున్నా6డు.) 

పురు___(శ్యాలకునకు le) సామి ! ఇక నాకు జీవన 

మెట్లు ? 

శ్యాల__9దిగో రాజుగారు నీ కుంగరము, వెలనుగూడ బహు 
మానము దయ చేసిం, (అని వానికి ధనమిచ్చుచున్నా(ు.) 

పురు_(నమస్కా_రపూర్వకముగా పుచ్చుకోన్సి రాజుగారు 

నన్ను రశీ ౦చినారు, 

సూచ__బఒక్క_రతీంచుటయే కాదు నిన్ను. గొజుంతనుండి 

దింపి యేనుం/గుమూంపుమిోంది శెక్కి_ంచినారు, 

ఇాను_..అయ్యా ! ఉంగరమునందు రాజుగారికి మిక్కిలి 

మక్కువ క్లిగియుండునని యీబహువమూానమే చెప్పుచున్నది. 

శ్యాల ___అమూల్యమయిన యారత్న మునందు రాజుగారికి6 

బ్రీతిగలదని యిందునుబట్టి నేననుకోను. దానిని జూచుటచేత వారి 
కిష్టజను లెవ్వరో తల(పునకువచ్చిరి. వారు స్వభావగంభీరులయినను 

ముహూ రృకాలము కన్నుల నీరు "పెట్టుగొనిరి, 

సూచ.__-శ్యాలకునకు రాజుగారిసేవ దొరకినదిగచా ? 
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జూను.__పీయీ ! ఈచేపలదానిమగనిలాభము నిమి త్తమని 

చెప్ప. (అనివానివంక నసూయతో చూచుచున్నా(డు.) 

పురు___అయ్యలారా ! ఇందులో సగము మోకు సుహృద్భా 

వము వెలగా నిచ్చెదను, 

సూచ__ ఈమాత్కము తగ్గును. 

శ్యాల___జాలరీ ! ఇప్పుడు నీవు గొప్ప ప్పియమి తుండ వె లిపి, 

మద్యముసాక్నీగా మనము పృథమమై త్రి చేసికోవలెను. కాంబట్టి 

కొలంగడికే పోదము. 

పురు__ఆలాగే. (అని యందణును నిష్కుమించిరి.) 

పష పా ం౦ంకొము, 

రంగము... పృమదావనము. 

(అప్పు డాకాకేయానముచేత సానువుతి యనునష్పరస వృవేశించు 

చున్నది.) 

సొను___సాధుజనులు స్నానముచేయునంతవరకు నప్పర న్తీర్థ 

సన్నిధానమునందు నేను జేయందగినపనిని నిర్వ ర్తించితినిగనుక, ఇప్పు 

డారాజర్షిరాుక్క వృత్తాంతమును గనుంగొనెదను, మేనకచుట్లరికము 

చేత శకుంతల యిప్పుడు నాకు చేహాసదృశయెనది, పుత్కికకొర కామె 

నన్ని క్క_డకుం బంచినదిగదా ? (అంతటనుజూచ్చి ఇదియేమో కాని 

వసంతోత్సవసమయ మయిననుు, ఈరాజగృహామునం చేమియు 

నుత్సవమారం భింపనట్లు కనబడుచున్నది! నాకు ధ్యానము చేత నే 

సమస్తమును బెలిసికొను శక్తికలదు, అయినను నా చెలియుక్క_మాట 

మన్నింపవలయును. కాంబట్టి యీయుద్యాన పాలకు రాం డ కిద్దణీకిని 

దిరస్క_రిణీవిద్యచేతం గనంబకక పీఏ వృక్కనేయుండి చరా చెదను, (అని 
దిగినట్టభినయించి నిలిఇెను.) 
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[అప్పుడు మొమిడిచిగురుచూ చుచు నొకచేటికయు, దానివెనుక 

మజీయొక చేటికయుం (బ్రవేశించుచున్నారు.] 

మొన. గీ, హర్ష మిచ్చుచు. బికముల, కలవసంత 

వమూసమునకుము బ్రౌాణసమాన మగుచు, 

తుమ్మెదలపాదములకు భంగమ్ముకూర్చు 

మాతము బుతుమంగళముగ. జూతునేను, 

రెండవది... ఓపరభ్ళతికా ! ఏీవొంటిగా నేమిమాలోచించు 

చున్నావు? 

మొద. ఓమధురికా ! మావిమొగ్గనుజూచి పరభృతిక 

యున్మ త్రయగుచున్న ది, 

కెండ...(సంతోవముతో త్వరితముగావచ్చి) ఏమి ! వసంత 
కాలమువచ్చినడా | 

మొద___మధురికా ! నీకిప్పు డిది మదవి ల మముగల పొటు 

లకు గాలము. 

రెండ. సఖీ ! నన్నుం బట్టుకొమ్ము. నేనిప్పుడు కొనకాళ్ళ 

మోందనిలిచి మన్మథపూజకొరకు మామికిచిగుళ్లు కోసెదను, 

మొద___పూజాఫలములో నాకును సగమిక్తువేని పట్టుకొని 

ఇయెదను, 

"రెండ. నేననక పోయినను నీకదిసిద్ధించును. మనకు శరీరములు 

వేరై నను చా మొక్క_టియేకడా ! (అని సఖనిపషట్టుకొని నిలిచి 

మామికిచిగురు గోయుచున్నది,) ఓనీ ! వికసింపకపోయినను మామిడి 

మొగ్గ తొడిమ తుంచుటచేత సువాసన కొట్టుచున్నది. (కపోత 
౧ (|) లు 

వా సముపటి 
అవవ లు 

గీ, ఓరసాల (వృవాళంబు ! యొనరనిన్ను 

ధనువు చేతనుదాల్భు కామునకు నితు( ; 
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గావునను 'చాంధయువతిలత్యంబ వగుచు€ 

బంచశరునకు నాజవబాణ మగుము. 

(అని మామికిచిగురును జిమ్ముచున్నది.) 

కొంచుకీ.__తేరచాటునుండి ప్ర ప వేళించి కోపముతో) మోరు 

'దేవాము తెలియకున్నారు! ,ప ప్రభవ్రహేరు వసంతోత్సవము వలదని 

పేధించియుండగా ee మావి మొగ్గలను గోీయనారంభించి 

నారు? కోయవలదు. 

ఇద్దణు.._ (భయపడి) అయ్యా ! తుమంపుము. మే మిది 

యయభబచు(గము, 

కోంచు.__మిోరు వినలేదాయేమి ? ఈవసంతమునం బూచు 

వృతములును వాని నా శృయించియున్న పత్వులును గూడ రాజుగారి 

యాజ కం గట్టుపడీనవి, ఎట్టన.___ 

చ. చిరముగ. బెకి వెల్వడియు. జిమ్ముదుపుప్పొడి మావిమొగ్గయు౯; 

గురువకము౯ా దగ న్నిలి చె. గోరకరీతినె సిద్ధమయ్యునున్ ; 

బురుపపికంబు మ్రింగ రుతము౯ గళమందునె నీతమేగియు౯ా ; 

మరు డుడీపెలా శరంబు నకువుకా వెటందూణమునుండితీయుచు ౯. 

సొను.__.సంచేహములేదు. రాజేంద్రుండు మహాప్కభావ 

నంపన్ను (డు. 

"మొద... అయ్యా ! కొన్ని దినముల _శ్రీందట రాజు గారిబావ 

మజందియగు మి_తావసువు మమ్ము రాజుగారి చరణసన్ని భానము 

నుండి ప మదవనపరిపాలనకర్మ మిచ్చి పంపివేయుటచే నాంటనుండి 

మేమిక్క_డనుండినందున మాకీవృతాంతము తెలియలేదు, 

కంచు... కానిండు. మోారి(క న్నీ పృకారముగా నడవంగూడదు, 

ఇద్ద__.అయ్యా ! మాకు వినవేడుకగానున్నది. రాజుగారు 

వసంతోత్సవము నెందుచేత మాన్సినారో మేము వినందగినయెడల. 

జెప్పండు, 
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సాను.__మనుష్యు లుత్సవ ప్రియులు గడా ? దీనికేదో గొప్ప 

కారణ ముండవలయు, 

కంచు.__౩ది వెల్లడియైనవిషయము మోకు జెప్పకపోనేల ? 

రాజుగారికి శకుంతలను విడనాడుటవలనం గలిగిన లోకాపవాదము 

మోచెవిని బడలేదా యేమి ! 

ఇద్ద... ఉంగరమును చూూచినంతపర్యంతేము స్యాలకునివలన 

విన్నాము, 

కంచు___అందుచేం జెప్పందగినది కొంచెమేయున్నది. ఎప్పుడు 

తమయుంగరమును జూచుటవలన రాజుగారు ** పూజ్యురా లయిన 

శకుంతలను మేము రవాస్యమున వివాహమౌడినది సత్యమే, అజ్ఞున 

మువలన విడిచిపెట్టితి” మని తలంచిరో, యప్పుడు మొదలుకొని 

రాజుగారు పగ్చాతాపమును బొందుచున్నారు, ఎట్లున__ 

G, ఒల్లండు రమ్యవస్తుత తియు౯, గొలువియ్యాండు మం త్రికోటికి౯ 

దొల్లిటియట్ల ప్ర త్యహము, దొర్లుచు. బాన్సున నిద్కలేక వ 

_ర్రిలును రా త్రూ లంతిపురిం (ద్కిమరుకొమ్ముల పేరు మార్సి రం 

జిల్లుసదర్హ వాక్యములు చెప్పి కడు౯ా 'వెజంనొందు లజ్జ చేలా, 

సాను___నాకు మనః శ యముగా నున్నది, 

కంచు... అందుచేత మసస్సు వికలమయి రాజుగారు వేకుక్ 

మానిపించినారు, 

ఇద్ద... సరి ! సరి! 

(తెరలో) మిరు రండి రండి. 

కంచు.._..(ఆలకించి) కాంతలారా ! రాజిక్క_డనే యున్నాండు. 

మీరు మోాపనియందుండుండు, 

ఇద్గ___ అలాగే, (అని వెళ్లుచున్నారు.) 
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(అంతట పశ్చాత్తాపమునకు తగినవేవముతో రాజును, 

విదూపకుండునుు ప, తీహశరి యు (వ, వేశించుచున్నారు.) 

కంచు... (రాజునిజాచి) ఓెజారా ! కొన్నిరూపసములు సర్వా 

వస్థలయందును రమణీయముగా నే యుండును ! ఈవిధముగా. జింతా 

రులుండయి యున్నను రాజు, వ్రీయదర్శనుండుగా నున్నాడు ! అన్రను, 

నీ, మతివిఢేషంబుగ మండనసముదాయ 

మేమి యు(దాల్పక, మెడమచేత( 

జెలువంబుమొోజు ముంజేతికి. బంగారు 

కడియుంబుమా త, 'మొక్క_టి ధరించి 

శ్వాసాతిశయమునం జాలంగళోవిల్లి 

యరుణిమదూలినయధర మొప్ప, 

సరిలేనిచింతల జూగరణంబుల(6 

గడునెజ్ఞనై నట్టికనులు గలిగి, 

చిక్కి-యుండియు నెర! యో నీ తివరుంకు 

తినదుమహనీయ లేజోవి తాన మునను 

సాన(బట్టినరత్నంబు చందమునను 

దనకృశత్వంబు తో(పక తనరు నిపుకు. 

సొను___(రాజును జూచి) నిరాశరించుటచేత నవమానింప( 

బడియు శకుంతల యోాతనినిమి త్తీ మయి కృతం చు చుండుట యు కము 

గానేయున్నది. 

రాజు_(ఆలోచించుచు మెల్లంగానడచ్వ) 

గీ, మిగుల హరిణాథీ చే మున్ను మేలుకోలుప( 

బడియు, నిద్రించుచుండె నీపొశు మనసు; 

భఘనదురంతపళ్చాత్తాప మనుభవించు 
కొబుకుమేలొ,-నియున్నది కోరియిఫుడు. 
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సాను. మాశకుంతల భాగ్య ములు నిటువంటివేసుమా ! 

విదూ...(చేయడ్డము పెట్టుకొని ఇతడు మరల శకుంత 

లావ్యాధి చేత బీడింపబడుచున్నా(డు. 9ది మెట్లు కువురుపాటునకు 
రాగలదో నాకు. చెలియకున్న ది. 

కంచు.__(దగ్గరకు వెళ్ళి దేవా! జయమగుంగాక ! జయమగు. 

గాక! ఓమపహోారాజూ |! సృమడవనభూములను బరిశీలించినాండను, చేవ 

రవారు యథేష్టముగా వినోదస్థలములయందు వివారింసవచ్చును, 

రాజు.__వే లే వతీ! తడవుగ మేలుకొనియుంకుటచేత మేమి 

ప్పుడు ధర్మాసనము నధ్య్వించుటకు శక్తులము గాకున్నాము. అతండు 

విచారించిన పౌరకార్యములను బ తృికలయందు వ్రాసిపంపుమనిమం శీ, 

మైన పిశునునితో నావచనములుగాం జెప్పుము. 

వృతీహారి___ దేవర యాజ్ఞపిం చినట్లు చేసెదను. 

(అని నిప్ప్క_మించెను,) 

రాజు_...వాతాయనా ! నీవును నీపనియందు. జక్క_గా 
వరిలుము, 

ల్ కంచు. దేవరయాజా ప కారము చేసెదను. (అని నిష. 

మించెను,) హ్ లా 

విదూ.__మిరిప్పు డిగయు నిచ్చట లేకుండ చేసితిరి, ఇంక 
నెండలేక చల్లనై యుండుటచే మనోహరమయి యున్న ్యయాయుద్యాన 

వనభూమియందు మిరు హాయిగా? లీ డింపవచ్చును, 
రాజు... మతు (డా |! సందు దొరికినప్పు డాపదలు చెంతనే 

యుండు నన్న వాక $ మసత్యముశకాదు, 

గ్, బువీ,కుమారికా ప ణయంబు స్మృతికి. దగుల 
నీనితమము నాహృదయంబు నివుడువిడి చెం 

గావున, మరుండు (ప్కృవారింపంగాం దలంచి 

వింటను రసాలశర మెక్కు_ వెళ్లు సఖుండ |! 
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వీదూ.__.మిరు కొంచె మూారకుంగడు(డు. నేనీదండకాష్టము 

తో మన్మథ బాణమును నాశనముచేసెడను, (అని దండకాష్టమునె త్తి 

మామిడిచిగురును పడ. గొట్టంబోవచున్నాండు.) 

రాజు (చిజునన్రషతో) మేలు ! నీబృవహ్మూ తేజస్సు కనంబడిన 
డి! సఖా! ఎక్క డంగూరుచుండి డ్రీయుకాలిని గొంచెము పోలియున్న 

తీగలయందు దృష్టిపజపునును ? 

విదూ.__* మూధవీమంటపమునం దీవేళం గడపెదను, అందు! 

జి లోఫలకమున సవా స్తముతో లిఖంచిన పూజ్య రాలయినశకుంతల 

రూపమును నాకుం ెమ్ము ” అని యిక్క_డ నున్న చతురిక యనుపరివా 

రికను మీరు పంపలేచా ? 

రాజు..నాహృదయమునకు వేకుక గలి 7డు చోటటువంటిచే. 

కాంబట్టి నీవే లోవచూపుము, 

విదూ.____బేవా ! ఇటు. ఇటు. (అని యిద్దతునునడచు చున్నారు.) 

సాను (వారివెంటనే వెళ్లుచున్నది. ) 

విదూ.____ఇదిగో మణిశిలాఫలక ముతోంగూడిన మాధఏవీలతా 

మండపము. పూలుమొదలయిన కానుకలవే మనోహరమయి స్వాగత 

ముచేసి మనలక్యి యెదురువరాచుచున్న ట్లున్న ది, కాంబట్టి యందు ద్ర 

వేశించి కూరుచుందము, (అని యిద్దజును బవెశించి కూరుచున్నారు.) 

సాను___ఇప్పు డీఫీ వెచాటుననుండి  సఖియొక్క_చి ల రూపము 

ను జూచి, తరువాత భ్రయొక్కబహాువిధములై నయనురాగవిశేష 
ములను నేనామెకు నివేదించెదను. (అని యట్టుచేసి నిలుచున్నది.) 

రాజు._-మిత్తుండా ! ఇప్పుడు శకుంతల ప థమవృత్యాంతమంత 

యు స్మరణకువచ్చినది. ఇది నీకు మునుపే చెప్పితిని, ఆమెను బంపివేసిన 

ప్పుడు నీవును నాయొద్ద లేకపోతివి. అంతెకుముందును నీవొకప్పుడును 

నాతో నామెవేరునై నను ముచ్చటింపకపోతివి. నావలెనే నీవుకూడ 
మజచిపోయినావా ? 
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విదూ... నేను మజచిపోలేదు. అయినను నీవంతయు చెప్పి క 

డపట నిడిపరిహాసో క్ర్కాని నిజము కాదంటివి, నుంటి ముద్ద నంటి బుద్ది క్రో 

లవాండనగుట చే కేనన్లే గ హించితిని, ఇంతకునుగావలసినది కాక మానదు, 

_ సాను.___ఇది నిజమే. 

రాజు_(ఛ్యానించి)ి మిత్రుండా ! నన్ను రథ్నీంపుము. 

విదూ.__ఓయీ ! వమిది ? ఈవిధముగానగుట నీకు దగదుక 

దా! గొప్పవారెప్పుడును మనసున శోకమునకం జోటియ్యరు. పెనుగా 

లికిసహితము పర్వతములు చలింపవు. 
రాజుని తుణా ! నిరాక రణదుఃఖవివశమైన నీయురాలియ 

ప్పటియవస్థదలంచుకొని నేను మిక్కి.లి దిక్కుమాలినవాండ నై నాండను, 

ఉ. వను నిరాశరింప నపుడే స్వజనంబుల వెంటంబోవం బో 

గ్యా నిలుమంచు గట్లిగను గణ్టసమానుం డదల్ప శిమ్యు( డో 

చాన నిగిడ్బె బావ్బకలుషం బగుదృష్టిని గూళ వై ననా 

సె, నది నన్నుంబె౯ విషపుబాణము క్రై వడి నిర్షహిం చెడు౯, 

సాను__అఆహాహో ! స్వకార్యపరత్వ మిట్టిదే కదా ? ఈతనిసం 
'తాపముచేతనే నేను సంతోషము. బొందుచున్నాను, 

విదూ.___ఓయీ ! ఆమె నాకాశచరులవ్వరో యెత్తుకొనిపోయి 

యుందురని నాకొొక్క_-యూహవాకలదు. 

రాజు... అన్యు లెవ్వరు పతి వృతను బరావముర్శించు టకుత్సహింతు 

రు? మేనకకదా యామెకు. దలియనివిన్నాను. అందుచేత నామెసవా 

ఇారిణులు వ్రయురాలి నపహారించిరని నాహృదయము శంకించు చు 

న్నది. 

సాను... తెలియకపోవుట యాశ్చర్య పడందగినదిగాని తెలి 
యుటకాదు, 

విదూ.___అట్లయిన శీ (ఛుకాలములోనే నీకామెతళోడిసనూగమ 

ముశలుగునుగదా ? 
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రాజు. ఏలాగున ? 

విదూ..._కల్లిదం దులు భ  రృవియోగదుఃఖతయైనకొమొళ్తె 

నుజూచి సహింపంజూలరు. 

రాజు___మిత్రు, (డా! 

గీ, స్వప్న మో మాయయో మతి (భృమమొ యద్ది; 

యంతటిఫలం బె యిచ్చి పుణ్యము నళిం చెం; 

దరుణి కృమ్ముఅవచ్చుట దాంటిపోయె; 

పాణెడు మనోరథరురంబు సారమెడలి. 

విదూ..__అట్లుకాదు. అవస్వ్యముగా రాందగినవస్తువుయొక్క్. స 

మూగమము తప్పకకలుగుననుట కీయుంగరమే నిదర్శనముగానున్నది. 
రాజు.(ఉంగరమునుజూచి) ఇది దుర్గ భస్థానమునుండి జాణీ 

శోచనీయ ముగానున్న ది. 

గీ, ఉంగరమ |! నిదుసుకృతేంబు నొకటనాకు 

వలెనె యల్పమంవూాహింతు ఫలముచేత, 

నరుణనఖమనోహూరముతలొ యాను చే శ 

జేరంగాంచియు భృప్టరంజెందు కతన, 

సాను. ఇది మణీయొక్క_ నిచేతం బడినయెడల నిజముగొనే శో 

వ్రనీయమగును. 

నీదో... ఓంయా ! ఈయుంగరము నేయుద్దేశముతో నీవామెచే 

తిని బెట్టితివి? 

సాను...నాకును నీతని నీది యడుగుటకు గోతూ హూలముకలదు. 

రొజా. వినుము. అప్పడు స్వపురమునకుః (బ్రయాణ మయిన 

నాతోం బ్రీయాకాలు. కన్నులనీరు “పెట్టుకొని * ఎంత కాలమునకు( 
బ్రౌ,తేశ్వరుంము నన్ను రప్పించుకొందురు ? * అనీ పలిశెను, 

వీదూ..... అటు“రువాత, 
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శాజు___తరువాత నేనీయుంగరము నామె వేలికి దొడుగుచు 

నిట్లు ప త్యు త్తరమిచ్చితిని, 

చ. దినదిన మొక్క టొక్క_టిగ దీనిషయిం దగునాదు పేరిట౯ 

దనరెడి యకురంబులను దప్పకయున్నుట కెన్నినాళ్లు ప 

ట్టునొ విను మన్ని నాళ్ళకుం గుటుంబిణిరో ! యిటనీదు చెంతకు౯ 

జనులను బంఫువాండను వెసన్నిను నంతిపురంబు చేర్ప్చ్పగ౯ా. 

అని యామాొటనుసహితము క్రూరస్వభావుండనై న నేను మోపహముచే 

తే మజుచిపోతిని, 

సాను__ ఈగడువు రమణీయముగానున్నది ! 9ది విధిచేత వ్య 

త్య _స్తముగా జేయ (బడినది, 

విధూ.___ఇదియెట్లు జాలకివా(కుతేణీగిన యెజ్త చేంప కడుపులో 

నికి వెళ్లినది, 

రాజు... శచీతీ ర్థమునకు నమస్క_రించు చుండినప్పు డాచెలిచేతి 

నుండి జారి గంగా (ప,వాహమునం బడినది, 

విదూ.... సరిసరి, 

సాను__.అందువేతనే పాపమునకు భయపడి యారాజేంద్రు, 

నకు దీనురాలయిన శకుంతలయెడ వివాహవిషయమయి సంచడేహాము 

కలిగెను, మజీయు నిటువంటి యనురాగముగలవాని కానవా లెందు 

నిమి త్రము కావలసివచ్చెనో ! 

రాజు... ఇప్ప డీయుంగరమును నిందిం చెదను, 

విదూ...(తనలో)  ,ఈతండు వెల్తీశ్ర్వను బడుచు న్నా (శు, 

(వృకాశముగా) ఈదండ కావ మును నేనును సిందించెదను, 

రాజు... ఎందుకొొణుకు ? 

విదూ.నీ వేందుకొరకు ? 

రాజు. (ఆంగరమునుజూచి) 
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గీ, అకట! మృదుబంధురాంగుళియగు కరంబు 
విడిచి యేటికి జలములో? బడితి వీవు! 

జడము వగుటను గుణ మెంచంజూల, లైన 

బీ, యను నే నేటికి. దిరస్క్రరించినాడం 1 

విదూ..(తనలో) ఆహా! నన్నా/లి మ్రింగి వేయుచున్న దిగ దా ? 

రాజు..-లఅకారణముగా విడిచి పెట్టబడిన యో, సి యులారా ! 

పశ్చాత్తాపసంత ప్పహృదయు(డై నయీజనుండు పునర్షర్శనముచేత నను 

(గృహీంవంబడందగినవాండుసుమా, 

(చృితృఫలకమను చేతబట్టుకొని చతురిక వేగముగా. (బ్ర వేశించు 

చున్నది.) 

చతు దేవా! ఇదిగో చి (త్రేఫలకము. (అని చిత్తరువ్రపలకను 

జూపుచున్నది.) టం " 

వీదూ.__మేలు! మి త్రుండా | మేలు | ఈస్వభావానులేఖ 

నము రమణీయస్థితి'చేత దర్శనీయముగా నున్నది. నిమ్నోన్నత పదే 

శములందు నాదృష్టజాజుచు లేచుచున్నట్టున్నది. 

సాను._.అఆపహాో ! ఏమి యీరాజునేర్పు ! సఖి సనాముందణ నున్న 

ట్ర తో (చుచున్నది. 

రాజు..._క5. వయది యింపుగ నుండదో 

యాయది చి ల్ మున దోంచు నతిరమ్యముగా 
నే, యటులయ్యును, సుందరి 

సోయగ మిటం దక్కువగనె చరాపట్టుంజుమిో. 

సాను... పళ్చాత్తాపమువలనం గలిగినయధిక్ పేమమునకును గ 
ర్వరాహిత్యమునకును నీమాట తగియున్నది ! 

విదూ._. ఓయీ ! ఇందు ముగ్గురుముద్దియలు కనంబడుచున్నా 
రు. అందటును సుందరులుగానేయున్నారు. వరిలో. బూజ్యు రాలయిన 

శకుంతల యెవరో ? 
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సొను._..ఇటువంటిరూపమును గూ కం 'దెలిసికో లేనియీతనిదృ 

కి నిరరకముక్చా ? 
బట ఛ 

రాజు___ఇం జామ యెవ్యీరని నీ వూహించెదవు ? 
నీదూ.____ఇదిగో విడిపోయినముకినుండి పూలుజాజెడు కొప్పు 

లోను జెమ్మటపట్టిన మొగముతోను మిక్కిలి చాంచినచేతులతోను 
నీళ్ళు పోయుటచే మృదువైన (కొంజిగుళ్లునల మామిడి చెట్టుయొక్క- 

వార్మ్వమునందు. గొంచె మలసియున్నట్టుగా లిఖంపంబడిన యీమె 

శకుంతల యనియు దక్కి_నవారు చెలిక త్తెలనియు నూహిం చెదను, 

రాజు-__నీవు నిపుణుండవు. నాసాత్వకభానచిహ్నము లిక్క_డను 
నున్న వి. 

గీ చెవుటపటిన వే ళంటి చెడి యొకింత 
ల (jem 

మలినమయి కానంబడెడు చేఖలకుంబొంత ; 

చావక ణములు చెక్కు.లపయినిం బడుచు 

నిదిగొ కన్సక్షైడును వర మిచట నుబికి, 
వి వ, 

చతురికా ! ఈవినోదసానము సగమే వాసితిని, కాంబటి యిప్పుడు థ్ క్ష లు 
నీవ వెళి తూలికను దీసికొనిరమ్ము. 

౮౧ 

క ! చతు... అయ్యా ! మాఢన్యా! ఈచి (లీ; ఫుంబలకను బట్టు 
కొమ్ము, నే నిప్పుడు మరల వచ్చెదను, 

రాజు_రది నేనే పట్టుకొనెదను, (అని చిప్పినట్టుచేయ గా, 

చతురిక వెళ్లెను.) 
న్ 

రాజు. గీ, కనులయెదుర ముకొ గనంబడ్డకాంత విడిచి 

'వేముజును జృిత్సగత గారవించు నేను, 

నడీమిచారిని జలపూర్ల నదిని వదలి 

వచ్చి మెండమావులం గోరువాండనె తి. 
య 
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విదూ...(తనలో) ఈయన నిజముగా నేజుదాంటివచ్చి యెం 

డమాన్సలలోనే తగులుకొన్నాండు. (య, కాశముగా) మతు, (డొ! 9 
క్కడ నింకను వ్రాయవలసినది మతిచ ? 

సాను___సంచేవామువేదు. నా చెలి శేమేప్ప దేశములు మనో 

పహూరములోవాని వానిని వ్రాయందలంచి ఆ 

రాజు....మాఢ వ్యా ! వినుము. 

చ. పులినములందు హంసయుగము లవారించెడుమాలినీనదిన్, 

బలుహరిణంబులున్న తదుపాంతపవి తృహి మా దిపొదము౯, 

వలువలు గట్టుశాఖలను వరిలు వృక్షము క్రింద నిజ్రికొ 

ముల దనకన్ను గోీకొనుముగ్ధమృగి౯ా, లిఖయింపంగో రెదన్,. 

విదా... (తనలో) ఈచి త (త్రీఫలకము వే, లుగడ్డములుగల తాప 

సబ్బందములతో నింపందగునని వత. 

రాజు జు___మిత్రుండా ! మణీ ము నే నుద్దేశిం చిన కకుంతలాభరణ 

మునొకదానిని నే నిందు మజచిపోతిని. 

వదూ... అదియీడి ? 

సాను___వనవాసుల శరీర కౌకుమార్య మునకు? దగిన చేనో 
యయియుండును, 

రొజు గీ, కీసరములు చెక్కు.లదాళకం గి ంద వేల. 

జేర్చనై. తి శిరీషంబు లువ చెవిన, భః 

_స్తనములకుమధ్య శారదచం దృకిరణ 
కోనులమృణాళనూ తృంబుం స గూర్చనై లి, 

విదూ.___ఓయిీ ! ఈమె యొందుచేతనో యొజకలునజేకుల 
కాంలిచే నొప్పు హస్తా  గృముతో మొగముమాటుకొని బెదరి బెదరి 

యున్న ట్లున్న ది. (నావధానముగా విమ్మాంచి చూచి ఆహా 1! బానిస 
కొడంకు పూందేనెలదోంగ మైన లాగ ండుతుమ్మెద యా మె మొగ 

ముమోాందికి గంతువేయుచున్న ది. 
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రాజు---టీయా ! నీవీదుష్షుని నివారింపు ము, 

విదూ.__అవినీశులను శివ్నీంచునీవే దీనిని వారించుటకు శే 

కు (డవు, 

రాజు. సరే, ఓయీ! పుష్పలతాషప్సి వీ యాతిదీ ! ఇక్కడవాలు 

చునేల (శ్రోమమనుభవిం చెదవు? 

గీ, దగగొనియు నీకు ననుర క్ష యగుచు నిదిగొ 
ఫుష్పమున నిల్చి మధుకరి పూవుంబేనె 

నీవ్చలేకుండలను జాను ద్రావలేక 

యెదురుచూ చెడు నీకొర కిప్పు డకట ! 

సాను___ఇప్పుడిది చక్క_(గా వారింపంబడినది. 

విదూ..ఈజాలి వారింపంబడినను వ రనభావనముగలది, 

రాజు... ఓీయో ! ఈవిధమున నీవు నాళాసనమున నిలువకు 

న్నావు. కాంబట్టి యిప్పుడు వినుము. 

చ, వరతరునూత్న పల్లవవిభారమణీయమునెచు, నేను బల్ 

గరుణ మెయిన్ రతోత్సవములన్ మజీపాన మొనర్చ్పనొప్పుసుం 
దరియధరోష్టబింబమును జా-శెదవేనియు నిన్ను బట్టి; బం 

భర ! కమలోదరంబునను బంధన మే నొనరించెదం జుమా, 

విదూ.... ఇటువంటి క ఠథినదండనమున కొదేల భయపడకుండును 1 

(నవ్వీ తనలో) ఈతం డిప్పుడు వెజ్రైనా. డయిపోయినాండు. ఈతని 

సాంగత్యముచేత నేనును నట్టివాండనే మెతిని. ( (సృకాశముగా) ఓయా ! 

ఇది చి తరువుగదా + 

'రాజు.చి తే తరువేమి ? 

సాను__ఇప్పడు నేనుసహితము నిజము కెలిసికోలేకపోతిని. 

వ్రాతలోనున్నట్టుగా నే ఛావించుకొనెడి యీతనివిషయమయి చెప్ప 

వలసినదేమున్న ది 2 

రాజు__మి తు (డా ! ఇప్పు డీదోమెకదర్శిత్వ మెందుశేత ? 
గీ, తన్మయమునేసి హృదయంబు. దథ్యముగను 

దర్శననుఖంబు పొందుచు. దనరునాకు 

14 
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స్మరణకు డెచ్చి, యయ్య యో ! మరల నిపుడు 

చెలువ నొనరించితివి నీవు చి తరువుగ. 

(అని బావృములు విడుచు చున్నాడు. ) 

సొను___అహో ! ఆద్యంతములు లేక యీవిరహమార్ల మపూర్వ 
ముగానున్న ది. 

రాజుమి త్ర (డా | విరామములేని యీదుఃఖము నేనెట్లనుభ 

వింపుదును ? 

క, వనితను గలలో6 గలసెడ 

ననుకొన్ననుు జాగరముల నదియుం చజైడీయెళా; 

ఘనబాప్పంబులు కాంతను 

గనుంగొనంగా నీవు చిత్రగత నై నం గటా |! 

_శకుంతేలరముక్క_ యవమానదుఃఖమును నీవు సర్వోవి 

ధముల చేతను బోంగొట్టినాండవు. 

చకురిక__(ప్ర, వేశించి) బేవా ! జయమగుంగాక ! జయమగు. 

గాక ! రంగుల సెళ్తును బట్టుకొని య్యోవై పునకు బయలు బేజితిని. 

రాజు..-తదనంత రము, 

చతు... త్రోవలో దరభికతో వచ్చుచున్న వనునుతీదేవి దీనిని 

నేనేభ ర్లగారికిం దీసుకొనిపోయి యిచ్చెదనని నా చేతిలోనుండి బలా 

త్మారముగా లాగుళొన్నది, 
విదూ.._అదృష్టవంతురాలవుగనుక నిన్ను విడిచిపెట్టినది. 

చతు. కొమ్మకు? దగులుకొన్న దేవిగారి యు త్తరీయమును దర 
భిక వదలించునంతలో నేను దప్పించుకొని వచ్చినదానను, 

రాజు_మి తు (డా! మన్ననచేత గతా కాలయి గమన చేవి 

నచ్చినది. నీవీచి త్తరువును రథ్న్మీంపవలయును, 
విదూ.___నన్నని చెప్పుము. (చృితృఫలకమును బట్టుకొనిలేచి) 

సీ పీయంతఃపుర కాలకూటమునుండి విముక్తుండవయినపతు మున, మేఘ 
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(సృతిచ్చంద మనుమేడమింద నుంజెద నన్ను 6 గూ చేయుము. (అని 

వేగముగా న్మివ్మ-మిం వెను, ) 

సాను. హృదయము వేజొకరిమిందం దగిలియున్ననుు బూ 
రగగారవమును నిలిపియున్నా (డు. కావున నితనిసౌ వాదము న్ 

యినదిగానున్న ది. 

ప తె. కుక్ ! (వశీ (లేఖచేతంబట్టు ని ప్ర వేశించి) జేవా ! జయమగు. 

గాక! జయమగుంగాక | 

| న _---వేతృవకీ ! నీవు త్రోవలో "దేవిని జూడలేదుగడా ? 
(పృతీ--నాచేత చేఖనుజూాచి దేవి వెనుక మరలినది. 

రాజు కార్యజ్ఞు రాలుగనుక నాకార్యమునకుః (మై, తిబంధము 

కలుగనీయ దు, 

సృతీ__చేవా ! 6 కనసంశయము లెక్క. పెట్టుటకు జూలసేపు 

పట్రినందున నేడు పౌరజన కార్య మొక్కటిమాూ తమె యిప్పుడు విచా 

రింపంబడి నది. ఈపతిక్రయుందు లిఖంపంబడినయావ్యవహారమును "దేవ 

రవారు చి త్తగింతురుగాక !” అని మం త్ర, విన్నవింపుచున్నాండు. 
రాజు.ప, తక యోాలాగపనం గన(బజపుము. 

సృతీ=(చేతి కిచ్చుచున్నది.) 
గ్ | జ రాజు... (చదివి) ఏమో ! (నముద దృవ్యవహారిమైన ధనమిి తుం 

డనువణిజుండు సంతానహీనుండును దీనుండునయి యోడమునింగి మృ 

తినొందినాండు గనుక వానిసా త్తంతయు రాజునుజేరవలయూు నని మంత్రి, 

ర్రాసియున్నాండు. అక్క_టా! అనపత్యత కష్టముగదడా ! బవహూుధనసం 

పన్ను(డగుటవలన నతనికి బహుభార్యలుంకి యుండవచ్చును, ఆతని 

భార్యలలో నెవ్వెతయెన గర్భిణియై యున్న బేమో విచారింపవల 

యును, 

సృతీ._ఆతనిభార్య సాకేత శెట్టి కూంతునకు( బుంశవనము జ 

రిగినదని యిప్పుడే వినియున్నాను, 
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రాజుగర్భస్థశిశువుకు దం డ్కిధనమున కర్మ ర మెనజే. పోయి 

నీ విది మం తి,తం జెప్పుము* 

(వృతీ=--బేవరవారి సెలవు ర శారము చేసెదను. (అని బయ 

లుదేణను.) 

రాజు వే ల్ వతీ! ఇటురమ్ము, 

(పృతీ...ఇదిగో వచ్చితిని. 

రాజు---సంత తి యున్నది చేదనెకి యీవివార మందురు ? 

గీ ప్రజ లెవరి నెవ్వరిని బ్రా ణబంధువులను 
చారు పోంగొట్టుకొందురో వార లెల్ల, 

దురితమునం దక్క-, దువ్యంతధర ణివిభుం డె 

సరస్టమునకంచు, నెల్లెశ కజాటవలయు. 

ప ఖీ... ఈవిధమున. “టింపవలసినటే. ( వెడలిపోయివచ్చి మె 

రల ప ,వేశ్ంచి) కాలమున(గురిసిన వర్గమువలె చేవరవారియాజ్ఞు నంద 

తును గొనియాడిీరి. 

రాజు... (వే(డినిట్టూర్సువిడిచి) పృ ప శీహారీ ! సంకానాభావము 

వేత నిరాధారములై నవంశేములలో వాం పురుషులయ నంతరము సం 

పదలీవిధముననే వరులపాలగునుగదా ? నాయనంతరమునము బూరువం 

శసంపద లకాలమున విత్తనములు చల్లిన భూమివలెనే కాగలవు. 

వ్ర ఫ్రీ అట్టియమంగళము కలుగకుండునుగాక ! 

క | నేను ర జ శ్రేయస్సునె యవ 

మూానించినా(డను, 

సొను..ఇత(డు నిస్పంశయముగా మనసుచేతం  జెలినుద్దేశిం 

చియీ యావపిధముగాందన్ను నిందించుకొనుచున్నా (డు. 

రాజు__గీ, స్థిరతం దనయందు వంశ ప్రతిష్ట గన్న 

ధర్మపత్నిని విడిచితి. దగనుమాలి, 

కాలమునవి త్తనంబుల. గలయంజల్ల్ 

మంచిఫల వేళ భూమింద్య జించినట్లు, 
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సాను_నీసంతతి యిశ నవిచ్నాన్నము కాగలదు. 

చతు... పృతీహారితో నేశాంతముగా) వే తృనతీ ! ఈవ ర్హకుని 
వృత్తాంతముచేత రాజు మిక్కిలి మతికలంగి భయపడు చున్నాండు, 

ఈయననూరడించుటకు మేఘ వ్ర రిచ్చందమునుండ పూజ్యు-డై నమాఢ 

నుని దీసికొనిరమ్ము. 

(పతీ--మంచిమాట చెప్పిలివి. (అనిని న్ముమించెను,) 

రాజు...ఆహో ! దువ్యుంతునిపితృ్ళదేవకలు సంశయదశనొంది 
యున్నారు. 

ఈ, అక్క_ట! నాయనంతరమునందు యధావిధిగా దర్పణం 

బీక్కు_.లమందు నిచ్చునతం డెవ్షం డటంచును సంతు లేమిచేం 

బాక్కు_చు నింక నేనిడువంబోయెడు నశు,ులలోనం దుడ్వంగా. 
జిక్కి ననీరు త్రాగుదురు చేడ్పడి మాపితరుల్ నిడంబుగన్ , 

(అని వారన చున్నాలు 

చకు__(తొట్రుుపాటుతొ చూచి) స్వామి ! ఊరట చెందుండు. 
సాను.__కటకటా ! ఈతకు దీపమును గలిగియుండియు. చెర 

మజుంగుగానున్నదోపముచేతం జీంకటి ననుభవించుచున్నాండు. నేని 
ప్పుడే యోాళేనిని సుఖునిగాం జేసెదను, అట్లుకాదు. యజ్ఞ భాగముల 
కొరకాశక్తులయియున్న దేవతలే శీఘ,కాలములో నీభ ర్లనిన్ను ధర్మ 
పత్నిగా. జేళొనునట్లు చేయలగలరని యిందు నితల్లి యే నకుంతలనూర 

డించుచుండంగా నేను విన్నాను. కాంబట్టి యంతకాలమువటకును గని 
పెట్టుకొని యుండందగును.  ఈయావద్వుత్తాంతము చేత నా వ్రీయనఖ 
నూరడించెదను. (అని ఆకాశ మార్గమున న్నిప్ము_మించు చున్నది.) 

'తెరమజుంగసున___రవీంపుము రశ్నీంపుము. 

'రాజు ---(లెలివి తెచ్చుకొనియాలకించి) అయ్యో ! మౌాఢనవ్యుని 

యా ర్తనాదమువలెనున్నది___ఓరీ ! ఎవ రెవ రక్క_డ ? 
వతీ.--(ప్కవేశిచి) చేవా ! పాణసంశయము నొందియున్న 

నీమి తుని గాపాడుము, 
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రాజు...ఆపీన్న వాని నెవడు బాధించుచున్నా(డు? 

ప్రతీ _కంటికగ పడకుండ నేడో భూతమెతుకొనిపోయి యాత 

నిని మేధ పృతిచ్చ్భంద మనుమేడయొక్క-_ కొట్టకొనను బెట్టినది. 

రాజు... (లేచి) అజ్రైన్నటికిని జరగదు. భూతములు మౌాగృవా 

ములనుం దిరస్క_రించునా ? అట్టుకాదు. 

గీ, దినదినము నొక్కటం. (బృమొదజనితదోవ. 
ములను నావె నేందిన్న (౧6 'బలియ(జాల,; 

నింక (బ్రజలలోపల నెవం డేవిధమున 

'మెల(గునో పూర్షముగ నెట్లు తెలియవచ్చు ? 

తెరయందు.....ఓమి తృ (డా ! అయ్యా | అయ్యో | 

రా జు._.(గతిభేదముచే నడచి) చెలికాడా! భయపడకు. భ 

యపడకు. 

తెరలో __ అయ్యా ! అయ్యో ! ఎట్టుభయపడకుం దును? వీండె 

వ్వ(డోనన్ను మెడ వెనుకకువంచి చెజకువలె గట్టిగా విజుచుచున్నా(డు, 
రాజు.._(చూపునిగిడించి) ధనుస్సు ధనుస్సు. 

యవనిక (విల్లుచేత( బట్టుకొని సృవేశించి) 'బేవా ! ఇదిగో వా 

స్త త్రాణసహితముగా ధనుస్సు. 

రాజు-__(ఛాణసహితముగా విల్జుపుచ్చుకొనుచున్నా(డు. ) 

రయందు.... గీ, గొంతు కో వి కొ గో చె 0౦ ంతు క్రొ, (కొ న్నెత్తురు గోలణగోరు 

నేను బశువ్రను బులియట నిను వధింతు; 
ళు 

నార్తులభయంబు నుడుప బాణాసనంబు 

పూనుదుష్యంతు. డిపుడు నిక బో చుంగాక ! 

రాజు. (రోవముతో) ఏమో! నన్నే వేర్కొ_నుచున్నా(డు ! శీ 

వీనుంగులదిండీ! నిలువు, ఇప్పుడేనీవనియగును. (విళ్లెక్కు_ పెట్టి) వే తృవతీ! 
సోపానమార్గముచూపు, 

ప తీ_..దేవా! ఈలాగు, ఈలాగు, (అందణును త్వరతో నడు 

చుచున్నారు.) 
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రొజు(అంతటనుజూచి) ఇక్కడ నేమియులే దే ? 
'తెరముటుగన._. అయ్యో ! రతీంపుము. నేనిక్క_డనిన్ను (జూ 

9 8) కు చుచున్నాను, నీవునన్ను. జూడకున్నాను. పిల్లిపట్టినయెలుకవలె ప్రత 

నందు నిరాశుండనె యున్నాను, 
QQ 

రాజు__పీరీ ! తిరస్క_రణేవిద్య చేత గర్వితుడవై యున్నాను. నౌ 
య స్త్రము నిన్ను (జూడ(గలదు. ఇదిగో బాణమును సంధించుచున్నా 6 

డను, 

గీ, హంస శీరపానముచేసి యందులోనె 
చేరియున్న జలంబు వర్జించునట్లు 

వధ్యుండ వగునిక వధియించి బాణమిడియు 
వ్ రత్షృణముసేయు రక్స్యు డౌ బ్రాహ్మణే దు. 

(అనిబాణముసంధించుచున్నా(డు.) 

[అప్పుడు విదూపనునివిడి చి మాతలి ప్ర వేశించుచున్నా(డు.] 

మాత .__ఉ, ఇంద్రుండునీశ రాళ్ళి కసురేంద్రు,ల లత్వ్యులం బేషెగాన రా 

జేంద్ర, ! భవచ్చరాసనము నెక్కి డుమిప్పుడు వారిమిోంద ని 

_స్తంద్రత; మి తేనర్గ్లము దెసం దగు గాక భవత్స సన్నతా 

సాం దృకీటాత్ పాతేములు, పఫాతశరం బరివోయంజెల్లునే ? 

రాజు-___(అ(న్ర్రుముపసంహరించ్చి ఓయీ ! మాతలీ ! ఇంద్భ్కసా 

రధికి స్వాగతము. 
విదా. (పృ వేశించి) నన్ను యజ్ఞ పశువును జంపినట్టు చంపిన 

వానినే యిత(డు స్వాగత మడిగి గారవించుచున్నా(డు ! 

మాత___(చిజునవ్వుతో) ఆయుమ్మంతు(డా ! నీసన్నిధికి నన్ను 
'దేవేంద్రు,ండు పంచిన పనివినుము, 

రాజు సావధథానచిత్తు(డనయి యున్నాను, 

మౌాత___కాల నేమిసంతే తియెన దుర్భయమగు రాత సగణము 

కలదు, 

రాజు._కలదు, నేనీవరకే నారదునివలన వినియున్నాను, 
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మాత.__ఉ, సీచెలియెనయిం దు నకు నిక్క_మజయ్యులు నారు వారలన్ 

బీచ మడంతు వీవు రణమేదిని నంచును వాసవుండు సం 
కోచము లేక నమ్ము; రవి కూల్పంగలేనితేమంబు నుర్విలో 
నేచి నిశాకరుండు నశియింపంగ6 జేయండె రా శీ, వేళల౯. 

కాంబట్టి నీవాయుధమును ధరించి యిప్పుడే యీయిం (దృరథము నెక్కి 

శత్రుజయమునకయి బయలు బేజుము. 

రాజునే నీయిం,దు నిగొరవము వేత ధన్యుండనయినాడను. 

మణీ మాజువమాఢవ్యుని విషయమున నేల చేసితిరి ? 

మౌాత___ అదియు. చెప్పెదను. నీవేకారణమువలననో మన 

సాపముచేత నివథుడవబయియుండుట:మాచి యవతల నీకు. గోపము తె 

ప్పించుటకై. యట్లు చేసితిని, ఎట్టన. 

గీ, చితుకులు కదల్చుటను నగ్ని చెలంగి మండు; 
చెడుగు6. చేయుటచే. బాము పడగ విప్పు; 

మతియు హోభంబువలననె మానవుండును 

దనదుమహిమంబు చూపును దధ్యముగను, 

రాజు ___(వకాంతముగా) మితు (జా! మాథవ్యా | ఇంద్రుని 

యాజ యనతి క మణీయముగనుక నీవేగి యాసంగతి మంతి మెనవి 
ల Ya 

శునునకు6 జెప్పి నావాక్యముగా నిట్లనుము. 

క. నీమతి యొకటియె యింతకు 

శే మముతో. బ్రజల నేల( జెల్లును జుమ్మాో; 

నామహి తధను వధిజ్యం 

బె మజియొకపనికి నిదిగొ వ్యాపృతమయ్యెన్, 

విదూ.___మి రాజ్ఞూపిం చి నట్లు చేసెద. (అని ని (స్మమించెను.) 

మాత... ఆయుస్మంతా ! రథమెక్కు_ము. 

రాజు._మంచిది. (రథారోహణము నభినయించు చున్నాడు.) 

(అందును నిష్మ్కుమించుచున్నా(రు.) 



(శ్రీ 
అపు జైన 

నారు ంతలనాటక ము. 

సప్రమా౦॥క ము. 

(అప్పుడాకాశయానమున రధారూఢు. డయినరాజును మాతలీయు 

ప సృవేశించుచున్నారు.) 

రాజు...ఆజను నిర్సహించినవాండ నయినను, నే నిం ద్రునిస 

తా్కా-రవిశేషమును బట్టి నన్న నుపయుకునివలె ఛావించుకొనుచున్నాను. 

మాతలి (చిజునవ్వుతో) ఆయుష్మంతుండా ! మిరిరువురును 
సంతుష్టులుకా లేదు, ఎట్లున__ 

ష్. ఆరదు దు డొనరించు సత్కార మెంచి నీవు 

సలువునుపకృతి లఘువుగం దలంచె దీవు; 

వృజ్బియును నీమగంటిమివలన6 బొంగి 

తనదుసత్మా_రమును నెంచు6 దక్కు_వగను, 

రాజు.___నూతలీ ! అట్లుకాదు. అత(డు దేవతల సమతముననర్థా 

సమునం గూరుచుండ. బెట్టకా ని నన్ను ంబంపునప్పుడు చేసినసత్కా.రము 

కోరికకు మించి యున్నది గదా? 

a స్థార్థనము చేయ మది నెంచి పజ్జనిలుచు 

నందను జయింతు( గని చితునన్రగ నవ్వి, 

వి, పహారిచందన మలంది వక్షుమందు(, 

దానె నామెడ చైచె మందారమాల. 

మాత.__నీ వమ రేంద్రునివలన నేదిపొంద నర్హుండవుకావు ? 
వాడుము.___ 

గ్, నాఖ్యపరుండై న యిం ద్రునిస్వర్ల మునకు 

ననురకంటకోన్యూలన వ మయ్యె రెంట._ 

15 



114 అభిజ్ఞాన హాకుంతలనాటకము. 

నిపుకు భరదీయ చాణసమృద్ధి చేతం, 

దొల్లి నరసింహా కొ, వ్వాండి గో శ్థచేక, 

రాజు--కక్క్డ శత, కృతుని మహీమయేళదా _సవవీయము ! 

ఉ. భృత్యజనుల్ మహ త్తీరసుకృత్వ్యముల న్నెరవేర్చిరేని యా 
కృత్యము లట్రొనర్చుట యధీశులమన్ననపెంపునం జుమో! 

నిత్యము నగ గ్ర భాగమున నిల్సి యనూరుని నట్లు సూర్వుండె * 

న్నత్యము Stes నణంపలోలం డె యత౦డు చీక టిన్? 

వూత___9దిస లే. (కొం చెముదూర ముపోయి) ఆయుష్మంతు( 

డా! అదిగో స్వర్షపురి వెనుకనడ చుచున్న నీకీ ర్తి సౌభాగ్య మునుజూడుము, 
గ్, వేల్పునుందరు లొక్కి.త చాల్ప, మిగిలి 

నట్టిరంగుల. గల్పల తొంశుకముల 

చేవతలు వీరె శ్రావ్య గీతికల సీదు 

చరిత వ్రాయుచున్నా రర్థసంగతముగ. 

రాజు--మాతలీ ! రాతసులతో యుద్ధము చేయవలె నను నొ 

త ముచేత గతదినమంతరిత్తమున _ శెక్కు_నప్పుడు _స్వర్లమార్గమును 
దిన్న (గాం జూడలేదు. మన మిప్పుడే వాయుపథమున నున్నాము! 

మాత...__.గీ, వది గగనగంగను నహియించు, నేది 

స స పబుమిమండలంబుల సంచరించు, 

వ వటి యుపేంద వనన సమస్క_మేది, 

యటిపరినహానిలమూర మండు దీని, 
లు ౧ (UU) 

రాజు... మాతలీ ! అందుచేతనేకదా యంతరిం ది య బహీొరిం 

ది య సహితముగా నాయంతరాత్శ (వృసన్నమగుచున్నది. (రథచ్మక్క 

ముల(జూాచి) మనము మేఘుమార్ల మునకు దిగుచున్నాము. 

మాత. ఎట్లు తెలిసినది ? 

రాజు 

మౌనిని. చాతకముల్ రథచ క పుటాకులసందుల బర్విడు చుండుటచే, 

సీతురంగంబులమేన దటిత్తుల యెక్కు_.డు కాంతులు క్రృమ్ముటచే, 
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నాతతనీరము లోగల మేఘుచయంబుపయిన్ జనుచుండుట లే 

శే తెలుపుంజుమి తుంవురుగుంపుల నీతడిమైతగు నేములతోన్. 

మాత ___ఓమహోరాషా | ఇ౦ంకొకతుణమునకు మారు మోయ, 

ధికారభూమియం'జే వర్షింపంగలరు. 

రాజు వ ందుచూచి) వేగముగా దిగుచుండుటవలన వును ఇ. 
హ్యలోక మాశ ఏర్యుదర్శనమయి కనబడుచున్నది. 

9 అర్య 6 చ, అడె మహి (వృస్ఫుటా ది శిఖ రావళినుండియు డిగ్గునట్ల య్; 

మొదళులుతోంపం చై ట్టుకిగె మున్నటులాకులలో నడంగుటల్ ; 

నదులు తొరంగె డాయుట జలంబు కనం బడనట్టిరూపమున్ ; 

బదిగ నెవండొ భూమి నిటు ప్రక్కకు. దో సెడురీతి తోం వెడున్, 

మాత.___చక్క_లాంజూచితివి. (సగౌరవముగామూచి) ఆహో ! 
భూవియత్యంత రమణీయముగా నున్నది ! 

రాజు--వాతలీ ! అదియీ3ి ? పూర్వాపరసము ద్యములడాంక 

వ్యావించి బంగారుసీరుపూసినట్లు మెజయుచు సంధ్యాకాల మేఘుసమూా 

వామువలెం బర్వతము శనంబడుచున్నది, 

మాత... రాజా ! ఇది హేమకూట మనుకింపురువపర్వోతము. 
తాపసులసిద్ధి వ తృ్కమయిన దీనినిజూఢుము. 

గ్, టృవ్మావుత్రు,డై న మరీచివలనం బుట్ట 

"దేవదానవులకుం దండ్సియె వెలుంగు 

కశ్యప ప్కజాపతి దాను గరము నిష్ట 

భార్యతొ ంగూడ నిందు6 దపంబు చేయు. 

రాజు... (సాదరముగా) అట్లయిన (క్చేయముల దాంటిపోరాదు, 
అపూజ్యునకుం బ్ర;దవీ ణము చేసి పోవంగో ఇెదను, 

మౌాత...._.మం చిసంకల్పము(అని దిగుటనభినయించుచున్నాండు.) 

రాజు.(వినయముతో) 

గీ, చ క్రనేములు శేబ్దంబుసలుప విందు; 

(గృమ్ముకొనుచు( బరాగంబు కానంబడదు; 
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నీ, 

సందు 

అభిజ్ఞాన వాకుంతలనొాటకము. 

శన్ళాతలము. దాశకుంటనే స్యందనంబు 

దిగియు. దో(చుచునున్నడి దిగనియట్ల. 

మాత___ఇంద్రునకును చేవరవారికీని గలవిశేష మింతే. 
రాజు___మాలతెఫీ ! మారీచ్నాశ్సమ మిం దెక్క_డ ? 

మాతే. (చేతితో జూవుచు) 
వల్ఫ్మీకమున నర్గభాగంబువజికును 

ముని(గినచేహాంబు మురువుచూప 

చాములకుబు సముల్ పయి! బర్వియున్న ట్రి 

వక్షన్ స్థలము వాల వన్నెమోిటు,, 

వలయంబు లగుజీర్త వల్లి కాత తి చేత. 

గడువీడనొం జెడుకంఠ మమర, 

మూూ(వులదా6కొను వ్యాపించినపులుంగు 

గూళ్లు తోడిజడలగుంపు తనర, 

నీత పోధనస త్రము డింపుమిగులు 

స్థాణురీతిని రము నిశ్చలతపూని 

యర్క_మండలమునకును నభిముఖముగ 

నిలిచియున్నా6డు చూదు మోనెలవ్రనందు. 
రాజు...దుష్కరతపశ్శాల్మివె ననీకు నమస్క_రిం చెదను. 

మూాత.___(ఫగ్గములుపట్టిరధమునిలిపి ఓీమహారాజూ! ఇ బి యది 

తి'పెంచినమందారవృతీములుగల కాశళ్యపా శృమమును శ్ర, చేరీంచినారము. 

రాజు__స్పీరమును మించినదీసిద్దిస్తానము. ఇప్పు డమృత సరస్సు 
౧ థి ౪ 

మునిగిన వానివతె నయినా (డను, 

మాత___(రథమునిలిష్రి చేవర దిగవచ్చును. 

రాజు. (దిగి) మాతేలీ ! నీ విప్పు డేవి చేసెదను? 

వమూత___రథము నేను నియమించిన వోటనే యుండును. నేను 

ను డిగియెదను. (ఆలాగునచేసి) దేవా! ఇటు. (క్రొంచెమునడచి) 

పూజ్యులయినబుషులత పోవనభూములనుజూతము, 

రాజు ఓయీ ! విసయముతోం జూచుచున్నాను, 



స ప్రమాంకము, 117 

చ. అమరతరు ప్ర స్తవనమం దసుధారణవృ త్తి గాలిచే, 

సుమహిత కాం చనాంబుజరజో విల సజ్జ లమందు స్నా నమున్ , 

డమిని మణి ప్ర దేశమకల ధ్యానము, నచ్చరలొద్ద సంయమం, 

బమరందపః ఫలం బితరులందునెడ౯ దప మొప్ప వీరికిన్. 
వమాత___మహాత్ములకోరిక్ష పయిపయిని వాజబుచుండునుగచా |! 

(కొంచెమునడచి యాకాశమునంజూచి) ఓయీ వృద్ధళాకల్యా ! పూ 
జ్యుండయిన మారీచమహర్షి యేమి చేయుచున్నాండు ! దామూయణి త 

న్నుం బతి న్న తాధర్మము లడుగ మహర్షి పత్నీ సహితమై నయామెకుం జె 

ప్పుచున్నా( డనుచున్నావా 2 

రాజు._(ఆలకించి) శీయోా! అట్రయిన మనము మునులసవము 

యము కొజకు: బ్ర ఫీక్షీంపవల యును, 
మాత. (రాజునుజూచి) నేను వచ్చినదాంక మిారీయశ్ కవృ 

తము మొదట గూరుచుండవలయును. నే నింతలో నిం ద జనకునితో 
విన్నవించుటకు సమయము కనిపెశ్లైదను, 

రాజు___మిాకుందోంచినట్లుచేయుండు. (అనినిలుచుచున్నాండు.) 

మాత___ఓరాజూ ! నేనుబోయివచ్చెదను. (అనిని మ్రగామిం చెను.) 

రాజు._...(శుభనిమి త్తము సూచించి) 

గీ, కోరను మనోరధం జీను గొంచెమేని, 

వ్యర్థముగ నోభుదంబ! నీ వదశె చేల? 

మును నిరాకరించిన మేలె పూనియిపుడు 

దుఃఖముగ మాజుచున్నది దుస్పహముగ, 

'తెరలో.___మాను. దుండగముమాను. ఆహో! ఎట్టు తనస్వభా 

వమును గనంబబజుచుచున్నాండు, 

రాజు(ఆలకించి) తది దుష్టత్వమునకుం జోటుకాదు ; ఇందు 

నిపేధింపంబడువాండెవ్వండయియుండును ? (శబ్బమువచి ఏన దిక్కు_చూాచి 

చిజునవ్వుతో) ఓహో ! ఇద్దజు తాష్యస్ర్రీలు వెంటరాంగా. నిందున్న 

యాయ బాల సత్తుండగు బాలుండెవండో | 
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గ్, తల్లి చనులపాలు సగంబుతా(గి కుడుచు 

చున్న సింహ వు(బిల్లను హుమ్మటంచు. 

గేసరములు గట్టిగంబట్టి | క డకొఅకు 
నొకట బలవంతముగ నీగ్చుచున్న వాడు, 

(పయినజెప్పినరీతి పనిచేయుబాలుండును తాపసపత్నులును ప!) 

బాలు... ఓసింగ మా! ఆవులింపుము. నీదంతములు లెక్క _ పె క్రైదను 

వృథమ.__ఓరియవినీతుండా ! మనబిడ్డలవుటిజంతువులనుబట్టి బా 

ధించుచున్నా వేమిరా? జెరా ! నీసంరంభము వృద్ధియగుచున్నది ! బు 

వీజనులు నీకుసర్వదమనుండనివేరు'పెట్టినందుకు నీ కిది తగియేయున్నది. 
రాజు_-ళది యేమోాశకాని యీూబాలునియెడం గడుపునంబు 

ట్రిన బిడ్డ్ణయందువలె నామనస్సు పేమార్ష మగుచున్న ది. సం తానముళలే 

కపోవుటయే నాశేవాత్సల్యమును గలిగించుచున్నది. నిశ్చయము. 
దిగ్రితీయ___నీవీసిం హా పు బిల్లను విడిచిపెట్టనిపక్షమున, ఇదిగో 

దానిత ల్లియైన సింహము నీమి(దికి దుముకును. 

బాలు. (చిజునన్ర్షతో) ఓహో! నేనుమిక్కిలిబెదరిపోతిని 
“దా? (రని యధరోస్టమును జూపుచున్నా6డు.) 

రాజు _ క. బాలు డితండు బహులేజ 
కాలికి జనియించినట్టు సంభావింతున్ ; 

జూలలో. గ శైలంగో రెడు 

కలికణంబట్ల వీడు కేవల మలరున్. 

(పృథమ._వత్సా ! ఈ 'బాలమృ'గేం (దృమును విడువుము, నీకా 

డుకొనుటకు మజీయేదైన నిచ్చెదను. 

"'బాలు....వదీ? అది తెమ్ము. (అని చేయిచాంచుచున్నో డు, 

రాజు... ఎందుచేతనో యిత( డీచేలియందు. జకృవర్తి లక్షణ 

ములనుసహితము ధరించియున్నా(డు. అవును... 

ఉ. కోరినవస్తువున్ గొనంగంగోరి యొకించుక చే ళువంచి యిం 
పారణ జాంచినట్టిమృదుహా సము ర క్రిమచేతనొప్పుచులా, 
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జూరుదళాంత రాళము గనంబడకుండు వృభాతవుష్పి తాం 

భోరుహూసుందరంబయి యపూర్వముదావహ మయ్యె దృష్టికిన్ | 

ద్వితీయ.___స్మువతా ! వీచు మాటలచేత మరలించుటకు శ 
క్యుండుకాండు, నీవు పోయి మావర్గ శాలలో మార్క_ండేయు(డను 

బుషికుమారునియొక్క. రంగువేసిన మట్టినెమలియున్నది. దానిని వీని 
కిం దెచ్చియిమ్ము. 

ప థమ.__వుంచిది, (ఆని నివ వృమించుచున్నది, .) 

బాలు.___నేను దీనితోనె యాడుకొనియ దను. 

(అని తాపసిని జూచి నవ్వుచున్నాండు.) 

రాజు... ఈదుండ గీనియెడ నాక చేతు కలుగుచున్నది, 

ఉ. హేతువులేనినవ్వుల నొకించుకచూపుచు లేంతదంతముల్, 

వాతెరచిండ నందముగం బల్కు-చు స్పష్టముకానివాక్కులన్ , 

భూతలధూళి దేహమున బూయుచు మైల యొనర్చుపుత్ఫులం 

చీ, తిని ధన్యు లె త్తితొడవిరాందను జేర్చి సుఖంతురెంతయుక, 

ఈ తాపసి... కానిమ్ము. వీంయనన్ను గణనచేయకున్నా (డు. (పా 

రృష్టిమునజూచి) బువీకుమారులలో నిక్క_డ నెవండున్నాండు, (రా 

జునుజూచి) మీ ప్పనన్నవదనా ! ఇటువచ్చి, పీడుచిన్న తనము చేత జేతు 
లతో విడిపింప శక్యముకానిపట్టు పట్టి చాధించుచున్న యీాసింవాపు(బి 
లనువిడివీం పు ము. 
ళం 

రాజు... ( దెగ్గఅబోయి చిజునవ్వుతో) కీయ! మహారికు 
౧ యం 

మారా! 

గీ, పుట్టుకను సత్వగుణమును బూన6దగియు, 
సీకరణి నా శే ,మవిరుద్దవృ త్తి చేతం 

WU ధి 9-౨ 
జెలంగుచును శాంతగుణమును జెజి చెదేల; 

చందనకుజంబు. గృహ్టాహిశాబముట్లు, 
లం ॥ ౧ 

తాపసి పీ ప్రసన్నముఖుండా ! ఏడు బువీకుమారు(డుకాడు 

సుమో, 
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రాజు... వీనియాకారానుగుణ మయినచేష్టిత మే యది తెలుపు 

చున్నది. అయినను మేము స్థానవిశ్వాస సముచేత నీవధము గా దలంఛితిమి. 

అనియామె (చెప్పిన వృశారీముశేసి బాలస్పర్శ్భనసుఖము ఫొండితనలో) 

గ్, ఎవ్వనికులొరకురంబొ మైయెసంగునితని 

నంటునాగా త ముల సుఖ మబ్బు నిట్లు, 

లెవనికడుపున బుశ్లైనో యీతం డట్టి 

సుకృతి మదిలోన నెటువంటిసుఖము గనునొ ? 

తాపసి. (ఉభయులనుజూచి) ఆశ్చర్యము ! ఆశ్చర్యము | 

రాజు....అమ్మా ! ఎందుచేత ? 

తాపసి. ఈబాలకునకును నీకును రూపము చుట్టజికమును 

'దెలుపుచున్న దని యాశ్చర్య పడిన దానను. అపరిచితుండవయ్యును, సీకిత( 

డనుకూలు( డయ్యె ననియు నాశ్చర్యపడితిని, 

రాజు. (బొలునిబుజ్జగించుచు) ఇతడు మునికుమారు(డు కా 

డేని మతి యీతని కులమేది ? 

తాపసి... పూరువంశము, 

రాజు(లేనలో) ఈతడు నా శేకవంశమువా( డెట్లయ్యెను ? 

అందుచేతగేగదా యీమె యీాతేనిని నన్ను (బోలినవానినిగా నెంచీనది. 

పౌరవులకుం గులక మాగతమయిన యావ,త మంత్యమున నున్న దే. 

గీ. వసుమతీరకుణార్గ మెవ్వారు తొలుత 
వాస మొనరింతురో దివ్యభవనములను, 

వారు పీదప నియవతపో (వ్రతము పూని 

వృషమూలము లిండ్లు కావించుకొంద్రు. 

(వృకాశముగా) ఈ (వృదేశము స్వశ_క్రిచేత మనుష్యులకు రాశక్యమయి 

నది కాదుకచాొ ? 

తాపసి... తేమరు చెప్పినశ్లేయగును, అప్పరస్పంబంధముచే వీని 

తల్లి యీచేవగురుని తపోవనమునందు. (బ్రైసవమయినది. 

రాజు. (తేనలో) అహో |! ఈనాక్యము మరల నాకాశను బు 

ట్టించుచున్నది ! (బిగ్గరగా) ఆమె యే వేరుగలరాజ న్టిభార్య ? 
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తాపసి.__ధర్ముపత్నిని విడిచిపెటినవానిపే శెవ్వరుచ్చరింప(ద 
లు 

ల(తురు? 

రాజు (తనలో) ఈకధయు నాశేతాంకుచున్నదిగడా ! ఇప్పు 

డీపిలవానితలి చేరడుగువునా ? (ఆలోచించి) అటుకాదు. పరడారే 
ne) య ళా 

రడుగుట న్యాయముకాదు. 

తావ..(మట్టి నెమలినిచేత బట్టుకొని ప వేశించి) సర్వదమునా ! 
లు లు లో 

శకుంతల సత్ నందర్యంబు చూడుము. 

ల్లి ( బాలు. (దృషఫ్థిసారించి) మాయమ్మ యెక్కడ? 

(పృథమ.___నామ సాదృశ్యము చేత మాతృవత్సలు డె నయీకండు 

భ్మాచుపడెను. 

ద్వితీయ___వత్సా ! ఈపక్షీయొక్క_ యందమును జూడుమని 

పలికితిని. 

రాజు... (తనలో) ఏమి! ఈతనికల్లిపేరు శకుంతలా? అయిన 

నేమి ? ఒక్క_పేరుగలవారు పలువురుందురు. సామధేయమా త్ర, పృస్తావ 

ము నాశెండమౌాపివల విడాహాంబు కలిగించుచున్నది. 

బాలు... అమ్మా ! ఈమంచినెమలి నాకు రమ్యముగానున్నది. 

(అని దానిని పుచ్చుకొనుచున్నా౭డు.) 

(సృథమ.(మాచి తొందరతో) ఈతని తాయెతు మణికట్టునం 

గానంబడదు, 

రాజు_-తొందరపడంబోకు,. ఓతాపనీ ! ఇదిసింహ శాబముతోం 

బెనంగులాడినప్పుడు జాణీపడినది. (అని తీసియియ్య (బోవుచున్నా(డు.) 

ఇద్ద___తీయకుతీయకు.___ ఈతడు తొందరపడి దీని నెట్లుతీసె 

ను, (అని యద్భుతపడి ఆటొమ్మునంజేయి వేసుకొని యొండొరులను మా 

చుకొనుచున్నారు. ) 

రాజు_నన్ను మోాశేలనివారించితిరి ? 

16 
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(నృథమ._పీమహో రాడా ! వినుము. ఇది యిీాచిన్న వానికి జాత 

కర్భసవముయమునందు( ది కాలవేదియెన మారీచమహ రియిచ్చినయపరా 
7 aa CS 

జిత యనునోవ;ధి, దీనిని తల్లిదం డ్రూ,లును దానునుదక్క_ భూమిమిోంది 

వారు మణియొకరు ముట్టంగూడదు. 

'రాజు__...ముట్టుకొన్న నేమి? 
లు 

పన ప చి రాజు.._మోరెప్పడై న దీనివి క్కియను ద్రృత్యకుముగాం జూ 

యున్నారా ? 

ఇద్ద... అనేకపర్యాయ ములు. 

రాజు_.._.(వార్షముతో తనలో) ఇప్పుడు సంపూర్త వుయిన నా 

మనోరథ మునకు నేనెట్లు సంతోవి,పకుందును ? (అని బాలకుని కౌంగి 

లింగుకొనుచున్నాండు.) 

ద్వితీయ___ను వృతా! రమ్ము. ఇప్పుడీవృ త్తాంతమును | వృతనిష్ట 
యందున్న శకుంతలకుం. చెలుపుదము. (అని నిప్కుమించుచున్నారు.) 

... బాలునన్నువిడిచిపెట్లు. చేనుమాయమ్మ్శదగరకుం బోవలను. 
లు -_ ౧ 

రాజు_పుతృకా! నాతోంగలసియే తల్లిని సంతోవ పెట్టుదువుగాని, 

చబాలు...నాకు దుష్సంతుండుగచా తం oy సీన్రకాను. 

కాజు (చిరునవ్వుతో) ఈవివాదమే నాకు విశ్వాసము కలి 
గించుచున్న దది, 

(అప్పు కొక్క జడగానల్లుకొన్న తలతో శకుంతల పృవేశించుచున్నది.] 

శకుం___వికారకాలమునందు సహితము స్వభావరూపమున 
నున్న సర్భదమునుని యోపధిసంగతివీనియు నాకు నా భాగమునందు 

నమ్మకము కలుగకున్నది. ఒకవేళ సానుమతి చెప్పిన ప,కారముననే 

యిది సంభవింపను వచ్చును. | 

రాజు (శకుంతలవంక (జూచి) ఆహా! ఇదిగో పూూజ్యూ రాల 

యిన శకుంతల 1! 
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గీ, మిగులమాసినవ్యస్త్రంబు మేన చాల్చి, 

నియమకృశముఖి యేక వేణిని ధరించి, 

శుద్ధకీలమె, య తిదయాళూన్యుండనగు 

నాదుచిరవీరవో రి యానాతి దాల్చి. 

శకుం.___(పశ్చాత్తాపము చేత వివర్లుుడయి యున్న రాజునుజూచి) 

ఇతడు నాభ ర్హవలె నుండలేదు. మటియెవ్వండితం డిప్పుడు రత కట్టి 

యున్న నాపు (త్రుపనినిగా త సంసర్లముచేత మయిలయొనర్చుచున్నాండు ? 

బాలు. (తల్లినిచేరి అమ్మా ! ఎవండితండు నన్ను. గొడుకని 

పిలిచి యాలింగనము చేసికొనుచున్నా డు ? 

రాజు..._.ఓీ వీ, యురాలా ! నీయెడల నేనుజూపిన క్రూరత్వమును 

గడపట ననుకూలఫలము నిచ్చునది యేమైనది. ఎందుచేతనన, నీవిప్పుడు 

నన్నానవాలు పట్టం గలిగితి వనుకొనియెదను. 

శకులి.... (తనలో) హృదయమా ! ఊోరడుము. మత్సరము 

విడిచి దైవమును నాయందు. గరుణించెను, ఈతడు నాభ రయ. 

రాజు. పీయురాలా | 

గీ, సుముఖరో ! భాగ్యమున, మోహతమము వీడి 

స్పృతినిగన్ననా మో,ల వసించె దీవు ; 

స మునను సత్వరంబుగ (గ్కవహాణావసాన 

శలిని జేరినరోహిణిసరణి నివుడుం 

శకుం___ పా, ణేశ్వ రా 1 జయమగుంగాక ! జలయవముగుంగాక |! 

(అని సగముచెప్పికన్నీటిచే గద్దదస్వరముపడి విరమించుచున్నది.) 

రాజు_సుందరీ ! 

గీ, గళముననె జయశబ్దంబు కనులనీట 

నడ(గినన్సు నేను ధన్యుండనై నవాండ ; 
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సం స్ప్కీ-యలు లేక వాటలోష్టుంబుంగలిగి 

చవెలువగుముఖంబు6 జూడం గాంచితిని గాన, 

బాటు... అమ్మా ! ఇత డెవరు ? 

శకుం___బిడ్డా ! నీభాగ్యము నడుగు, 

రాజు ( శకుంతల పాదములమిోా:దంబడి) 

మ. అివమానించితినం చు. జింతిలకుమో యావంతయు న్నీమదిళ ; 

దవిలెనోవాము గాఢమై యపుడు మత్సాంతంబులో చేతొకో | 

భువి నిట్లుండు: దమః ప ధానులమనంబుల్ భద్భముల్ వచు చెవోం; 

బువుదండం దలనుండి పామును భ్రోమ౯ా బోంద్రోయందేయంధుండున్ (1 

శకుం__ లెమ్ము. ప్రాణేశ్వరా ! లెమ్ము. ఆదినములయందు నా 

పుణ్య పృ తిబంధక మైనపూర్వజన్మదుష్కృతము పండిపోయెను. నిశ్చయ 

ము. అట్టు కావియెకల, సదయులయ్యును జేవరవారు నాయెడల విర 

సత్వము నేల వహింతురు ? (రాజులేచుచున్నాండు.) మణీ దుఃఖభాగి 
నినైన నేను చేనరవారి కెట్లుష్టురణకు వచ్చితిని ? 

రాజు___శోకనివారణము చేసికొని చెప్పెదను, 

గ్, అధరమ్మును బాధచేయునీయ, శు కణము 

మోహమున నుజేశ్నీంచితి మున్ను నేను; 

థొదలు కొనుజేప్పలందలి యుదక విందు 

విపుకు తుడిచి నేననుతాప మెడలునాండం 

(అని చెప్పినట్లు చేయుచున్నాడు.) 

శకుం.(పేరు చెక్కిన వఎద్దుటుంగరముచూచి) ప్ర్రాణేశ్వరా { 

అ యుంగరవమూా యిది? 

రాజు... ఈయుంగరము లభించుటవలననేనాకు స్మరణపుట్టినది 

శకం... దేవర వారికినమ్మక ము ఫుట్టింపనలసిన కాలముననే యిది 

కన ఉడర కహము తెచ్చిటినది. 
| లట ల 
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రాజు..అట్టయిన, లత బుతుసమాగమమును సూచించు పు 

ప్పమునుంబోలె సవ్ర దీనిని గృహింపుము. 

శకుం_ దీనియందు వ విశాషసములేదు. దీనిని భర్షయే 

ఛరింపవలయును, 

[అప్పుడు మాతలి సృవేశించుచున్నా(డు. ] 

మాత.._ఏమి నీభాగ్యము ! నీవు ధర్మపత్నీ సమాగమము 

చేతను బుత (త్రీముఖదర్శనము చేతను వర్ణిబుచున్నావు. 

Sass వంది ఫలమును బొందినది. మాతలీ ! 

ఈవృత్తాంత మిందు నకుం 'జెలియదుగదా ? 

మాత___(చిజునవ్వుతో) ప్కభువులకుం డజెలియనిదేముండును? 

"బీవా ! రమ్ము. మహోాత్ముండయిన కశ్య పుండు సీక్రు దర్శన మిచ్చు 

చున్నాడు, 

రాజు---ళకుంతలా ! కొడుకుం బట్టుకొనుము. నిన్ను ముం 

దుంచుకొనియే మహర్షిని జూడంగో రెదను, 

శేకుం __ప్రాణనాయకునితోంగూడ గురుసమిపమునకు. జో 

వుటకు సిగ్గుపడుచున్నానుః 

రాజు... అయినను అభ్యుదయకాలములయం దిట్లు చేయవలె 

ను, రమ్ము రమ్ము. (అని యందజును నడుచుచున్నారు.) 

(అప్పు డదితితోంూడ సింహాసనస్థు. డయినకశ్యపుం.డు ప్ర॥) 
కళ్య.__.(రాజువంకంజూప) శీ దతుపు త్రీ! 

ఉ. ఎంతయు నీదువు తనకు నీత,డు తోడయి ముందు నిల్పి దు 

ప్యలతధరాత లేశ్వరుండు సంగరరంగమునందు వింటిచే 

సంతత మెల్ల కార్యములు. జక్క-6గ నిరీహాణం బొనర్బ, ని 

చ్చింతతభూవణం బె యగు చేతికి వజ్బము గోల్, బేదికి౯. 

అదితి... ఈతని యాకారము సంభావనీయ మహ _త్వముగలది, 



126 అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము. 

మౌత___(రాజుతో ) ఆయువ్మంతా ! చేవతలకు జనకులయిన 

పీరు పుత్ర, పీ తిసూచకములయిన కన్నులతో నిన్ను. జూచుచున్నారు. 

కాంబట్టి వారిసమిపమునకు వెళ్ళుము. 

రాజు .మాతలీ ! 

శా. వీరాదతోమరీచిసంభవత చే. బెంపొందుచున్ , బ్రహ్మకు 

నే రెండవమెట్టువారయి, తగన్ బం, డెండురూపంబు లొ 

స్పారం డా'ల్చెడుతేడముం గని, త్రిలోకాధిశు నాయాగభు 

గ్వారేశుం గని, పద్మజూదికు వరిం గన్నట్టి సద్దంపతుల్ ? 

మూత___మటజీయేీమి ? 

రాజు (సాగిలబడి) ఇం ధృనియోజ్యూ( డయినదుమ్యంతం(డూ 

వమోయిరునవురకును నమస్మ_రించుచున్నా (డు. 

కళ్య___వత్సా ! దీర్దాయుష్మంతుండవయి భూమినేలుము. 

అదితి___పుత్ర,కా ! ఎదురులేనివాండవు కమ్ము. 

కకుం_.పు తృసహితురాలనై_ నేను మోపాడాభివందనము 

చేయుచున్నాను, 

గ్ర శ్వ___బిడ్డా ! 

క. "పెనిమిటి యిం (ద, సమానుడు ; 

తనయుండు జయంతసముండు ; తగ వింకం బెజుదీ 

వన లేమియు నీ కతివా! 

కనుమా శచితోడిసాటి భునముగ నీవున్, 

అదితి. బిడ్డా ! భ రృృసమ్మానము పొందుదానవుగమ్ము. ఈ 

పిన్న వాడు దీర్థాయువ్మంతు(డై తప్పక యుభయకులములను సంతో 

వెట్టునుగాక 1 కూరుచుండుండు, (అందజును గ్ర శ్యపున ఇదురుగ, 

గూరుదున్నారు.) 



కశ్య___(ఒకరొకరిని నిస్థేశించి) 

గీ, ఈశకుంతల కడుసాధ్వి ; యితడు చూడ 

మంచిపుత్రుంయ ; నీవును మాననిధివి ; 

మిారుమువురు భాగ్యంబునం జేరికొనుట 

శ్రద్ధయు ధనంబు విధియుం జేరంగం గనుట* 

రాజు. దేవా! ముంచే యు ముతా గతాలు. తరువాత. 

నా మవూర్వము దమదర్శనము లభించినది. ఆందుచేన మీయనుగ, 

కదా! ఎట్లన.._ 

గీ, తొలుత బూవును దరువాత ఫలము గల్లు; 
౧ 

మొదల మేఘ ముడరి వాన పిదప గురియు ; 

కార్భ కారణముల కిది కృనుముచూాడ ; 

న్నీ పృసాదంబునకు ముండె నిగుడు సిరులు, 

మాత... సృష్టికర్త రలీప్త కారముగానే పృసన్నులగుదురు, 

ees నసేవకురాలిని గాంధరగవివావా 

చిధిచేత. 'జెండ్దియాడి, కొంత కాలమునకు బంధువులు తీసికొనివచ్చి 

నప్పుకు నేను గొప్ప మరపుచే నిరాకరించి పూజ్యుండును యువ్మద్లో 

తుండు నయినకణ్వునియెడనపరాధి చె తిని, తరువాత నీయుంగర 
UW = 
మును జూచుటవలన నాతనికొమార్తెను బూరగము వివాహమాడి 

నట్టు తెలిసినది. నాకది చిత్రమయి తోచుచున్నది. 

గీ, ఎదుట గన్పింప గజముకా దిది యటంచు 

నెంచి యది దాటి చన సంశయించి, పిదప 

నడుగుజాడలు గని గజం బనుచు నమ్ము 

కరణి నయ్యె నాచి త్రవికార మవాహా ! 

కళ్య.._వత్సా ! అపరాధముచేసితివని శంకింపంజోకు,. నీవు 

సమోోవాపడుట యు ననుపపన్న ము కాదు. వీనుము, 
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రాజు _అవహితు(డనె యున్నా (డను. 

కళ్య__ అప్పర స్తేర్ణమునుండి మిక్కిలి ఖిన్ను రాలయియున్న 

శకుంతలనుదీసికొని మేనక చాతైయణియొద్దకు వచ్చినప్పుడే నే నం 

తయు థ్యానముచేతం డెలిసికొంటిని, దురాషసళ్ళాపమువలన సహా 

ధర్మచారిణియు దీనురాలునై న యీమెను నిరాకరించితివిగాని మజి 

యొకటికాదు. ఉంగరమును జూచినతోడనే యాశాపవిముక్తి 

యయినది, 

రాజు-_-(నిట్టార్పుపుచ్చి) విప్పుడు లోకాపవానమునుండి పిము 

కుండనై నాండను. 

శకుం___(తనలో) మేలు ! భర్గనన్ను నిరాకరించినందుకుం గా 

రణము బేకపోలేదు, నేను శవింపంబకినట్టు నాకు స్మరణకురాలేదు. ఒ 

కవేళ విరహముచేత నళ్వస్థ చిత్తు రాల నై నేనాశాపమును బొంది 

యేయుందును, నాకది తెలియదు. అందుచేతనే నాసఖులు భ్ర్తకుంగ 

రమును జూపుమని నాకు బోధించిరి, 

కశ్య___కుమూరీ ! కృ తార్థురాల వై తివి. భ్రర్తమిాంద సీవుక్ప 

ముంచ(గూడదు, మూడుము. 

చ. పఠతిస్మృతిలేక శాపవాతిసాలయి నిన్విడనాండె (సూరత; 
సలి! విను మిప్పు డాతమము జూజుట. బ్రౌభవ మెల్ల నీజెయా; 

నతిమలినంపుదర్భణమునందు దగం బ్రతిబింబ మేర్చడన్ 

జతపడకుండియు న్థరల స్వచ్చతగాంచిన నీడ యానదే ? 

రాజు___ఓమహాత్మా ! ఇక్కడంగగదా నావంశము)లిచినది 1 

(అని కుమారుని చేతితోంజేరందీయుచు న్నాడు.) 

కశ్వ._._.ఇతండు భావిచకృవర్తియని 'తెలిసికొమ్ము. 

ఉ. తిన్నంగ నంతటందిరుగు తేరున వార్గులుదా(టి, యడ్జులే 

కున్నతి దివులేడుగలయుర్వి జయించు నితండు సర్వముకొ; 
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మున్నిటం బాల్చె సర్వీదమునుం డన సత్వములం గలంచుటన్ ; 

సన్ను తికక్కు_ లోకభరణంబు మెయిన్ భరతాఖ్యనీపయిన్, 

ఇజు___తమచే సంస్కారము పొందుటచే వీనియందు మేమిది 

యంతయు(గోరుదుము, 

అదితి__స్వామి ! ఈపు తి, కామనోరథస్థితి సవి సరముగాం గ 

ణగనకుం జెప్పిపుచ్చి యిప్పుడాతనిని సంతోహసపెట్టవలెను, పు రికావ 

త్సలయైన మేనకయు నాకుంబరిచర్య చేయుచు నిచ్చట నేయున్నది. 

శకుం.___(తనలో) నాకుంగలకోరిక నీమెయీ చెప్పనదిగజూా ? 

కథ్య._. తపః పృభావముచేతం గణ్వున కంతయుం బృత్యతుమే, . 
రాజు. (తనలో) అట్టయిన నాముని నాయెడల నతికోపము 

గలవాండుగా నుండ(డు, 

కశ్య___అయినను మేమారని క పియవార్గను బంపవలయును. 

ఓరీ ! ఎవడురా అక్క_డ ? 

శిష్యుండు.__(ప్ర్కవేశించి) చేవా! ఇదిగో నచ్చినా(డను, 

కశ్య___గాలవా ! ఇప్పుడే యాకాశమార్షమునంబోయి పూజ్య. 

డైన కణ్వునితో * అశాపము పోవుటచే సృతిమంతుండయిన దుష్యం 

తునిచేత శకుంతల పు తృ సహితముగా బృత్మిగ్యహింపంబడిన ” దనినా 

వాక్ళ్టములుగా( బియంబు తెలుపుము. 

శిష్యు..._ దేవర యాజ్ఞాపిం చినట్లు, (అనిని [-మించుచున్నా (డు) 

కళ్య___వత్సా ! వీన్చను భార్యాపు త, సహితుండవయి సఖుంథి 

యిన యిందద్రునిరథ మెక్కి. నీరాజధానికి వెళ్లుము. 
ల 

రాజు... దేవరవారి యాజా ప కారము చేసెదను. 
g్లU 

గ్ర శ్ర... మటీయును..... 

ఉ. వాసవు(డిచ్చు న్నీప్పజకు వరము లెల్లవుడు నృమృళ్టిగా ; 
నాసురల న్మఖావళుల నందజు. దన్నుము నీవు నెప్పుడున్. 5 
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భాసిల స్వర్షమ _ర్హృభువనంబుల కిట్లు పరస్పరంబు సం 

తో పముంణూర్చుచు న్మనుండు నూర్గ యుగంబులు మేలుబేంతలన్. 

రాజు... దేనా ! యధాళ క్రి ని మేలుకూర్చుటకు. బ యత్నిం 

చిదను, 

కళ్య___వత్సా ! నీకు మతి యేమిపియము చేయవలెను ? 

రాజు... నాకింతేకం'కు నేమి పి యమున్నడి ? అయినను "దేవర 

వారు వీ, యముచేయ నిచ్చించు చున్నా రుగనుక, ఈభరత వాక్యము 

సిద్ధించునుగాక { 

చ సృజలహి తార మే నృవుండు నర్తిలుం గావుత మెల్ల యప్పృ కున్ స 

నుజనులవిద్య పూజ్యయయి నోభవహించునుగాక యె'ల్లెడన్ ; 

నిజకృప నీలలోహిత్యుండు నిత్యుండుశ క్రి ధరుండునై నయా 

గజదనుజారి పోనడంచు.గావ్రత నాకును మాటుజన్మమున్ ? 

(అని యందరును నిష్ప -మించుచున్నారు.) 

ఇ గ్మీగశ్యానందషెస్క్ ఇన్నీ నుపేట్క, రాజమహేంద్రవరము. 1981 








